
 

 

ectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI  CERCETĂRII  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

www.uvt.ro 
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223 Timişoara, România 

Tel: +40-(0)256-592.170 
Email: cancelarie.rector.uvt@e-uvt.ro 

 Nr. înregistrare  


 

In atenția, 

 

Senatului Universității de Vest din Timișoara 

Facultăților din cadrul Universității de Vest din Timișoara 

Consiliului de Administrație al Universității de Vest din Timișoara 

 

 

Stimați colegi, 

 

 

Prin prezenta vă facem cunoscute Hotărârile Consiliului de Administrație al Universității de Vest din 

Timișoara, adoptate în ședința ordinară din data de 16.11.2020. Prezentele Hotărâri și anexele aferente 

pot fi accesate la adresa: http://www.uvt.ro/ro/uvt/organizare/consiliul-de-administratie/sedinte-hotarari/ 

 

 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /16.11.2020, cu privire la aprobarea listei 

cadrelor didactice universitare asociate invitate să susțină în anul universitar 2020-2021 

activități didactice corespunzătoare unor posturi vacante din statele de funcții, în regim de 

plata cu ora, la UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /16.11.2020, cu privire la avizarea 

solicitării studentei Jasmina Iovanovici de la Facultatea de Drept de a susține examenului de 

finalizare a studiilor universitare de licență la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /16.11.2020, cu privire la avizarea 

solicitării studentei Bianca Adriana Apostol, de la Facultatea de Drept, de a susține examenului 

de finalizare a studiilor universitare de licență la Universitatea Europeană „Iosif Constantin 

Drăgan” din Lugoj 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /16.11.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la Regulamentul de Organizare și Funcționare al oficiului pentru managementul 

proiectelor internaționale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare- SUPORT TM , editia I-a 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /16.11.2020, cu privire la avizarea 

Programului Anual al Achizițiilor Publice, Versiunea 1, Revizia 2, noiembrie 2020 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /16.11.2020, cu privire la avizarea 

propunerii de acordare a titlului onorific Professor Emeritus domnului prof. univ. dr. Viorel 

Negru 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /16.11.2020, cu privire la avizarea 

propunerii de acordare a titlului onorific Professor Emeritus domnului prof. univ.dr. Iosif 

Mălăescu 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /16.11.2020, cu privire la avizarea 

propunerii de acordare a titlului onorific Professor Emeritus domnului prof. univ.dr. Nicolae 

Bibu 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA  
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 HOTĂRÂRILE 

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNIVERSITĂTII DE VEST DIN TIMISOARA, 

 adoptate în ședința ordinară din data de 16.11.2020 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /16.11.2020 

cu privire la aprobarea listei cadrelor didactice universitare asociate invitate să susțină în anul 

universitar 2020-2021 activități didactice corespunzătoare unor posturi vacante din statele de funcții, 

în regim de plata cu ora, la UVT 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat listele cu cadrelor didactice universitare asociate invitate 

să susțină în anul universitar 2020-2021 activități didactice corespunzătoare unor posturi vacante din 

statele de funcții, în regim de plata cu ora, la Universitatea de Vest din Timișoara (Anexa 1 și Anexa 2).  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /16.11.2020 

cu privire la avizarea solicitării studentei Jasmina Iovanovici de la Facultatea de Drept de a susține 

examenului de finalizare a studiilor universitare de licență la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a solicitării 

studentei Jasmina Iovanovici nr. 55995/2.11.2020 de la Facultatea de Drept de a susține examenului de 

finalizare a studiilor universitare de licență la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /16.11.2020 

cu privire la avizarea solicitării studentei Bianca Adriana Apostol, de la Facultatea de Drept, de a 

susține examenului de finalizare a studiilor universitare de licență la Universitatea Europeană „Iosif 

Constantin Drăgan” din Lugoj 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a solicitării 

studentei Bianca Adriana Apostol 53645/23.10.2020, de la Facultatea de Drept, de a susține examenului 

de finalizare a studiilor universitare de licență la Universitatea Europeană „Iosif Constantin Drăgan” din 

Lugoj . 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /16.11.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentul de Organizare și Funcționare al oficiului 

pentru managementul proiectelor internaționale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare- SUPORT TM , 

editia I-a 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a modificărilor 

la Regulamentul de Organizare și Funcționare al oficiului pentru managementul proiectelor 

internaționale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare- SUPORT TM , editia I-a (Anexa 3) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /16.11.2020 

cu privire la avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice, Versiunea 1, Revizia 2, noiembrie 2020 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Programului 

Anual al Achizițiilor Publice, Versiunea 1, Revizia 2, noiembrie 2020 (Anexa 4) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /16.11.2020 

cu privire la avizarea propunerii de acordare a titlului onorific  

Professor Emeritus domnului prof. univ. dr. Viorel Negru 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a propunerii 

Facultății de Matematică și Informatică (avizată în CF nr.25/12.11.2020) de acordare a titlului onorific 

Professor Emeritus domnului prof. univ. dr. Viorel Negru.  
 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /16.11.2020 

cu privire la avizarea propunerii de acordare a titlului onorific 

Professor Emeritus domnului prof. univ.dr. Iosif Mălăescu 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a propunerii 

Facultății de Fizică ( avizată în CF nr.26/16.11.2020) de acordare a titlului onorific Professor Emeritus 

domnului prof. univ.dr. Iosif Mălăescu. 
 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /16.11.2020 

cu privire la avizarea propunerii de acordare a titlului onorific 

Professor Emeritus domnului prof. univ.dr. Nicolae BIBU 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a propunerii 

Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor ( avizată în CF nr.58621/16.11.2020) de acordare 

a titlului onorific Professor Emeritus domnului prof. univ.dr. Nicolae BIBU.  

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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