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 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 18.01.2021. 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 /18.01.2021, cu privire la avizarea 

solicitării absolventei Alexandra Estera Negru, de la Facultatea de Drept, de a susține la o altă 

instituție de învățământ superior acreditată  

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /18.01.2021, cu privire la aprobarea 

Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial (SCIM) al UVT 

pentru anul 2021 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /18.01.2021, cu privire la avizarea 

modificărilor la Regulamentul de Organizare și Funcționare ICAM (ediția a II-a-Măsuri-

Tranzitorii) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /18.01.2021, cu privire la avizarea 

propunerii de prelungire a termenului limită de înmatriculare la studii universitare de licenţă, 

masterat şi doctorat în cadrul UVT a candidaţilor cetăţeni din state terţe UE care au primit o 

Scrisoare de Acceptare la Studii în România începând cu anul academic în curs, 2020-2021 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /18.01.2021, cu privire la aprobarea 

Procedurii operaționale privind primirea cadrelor didactice și cercetătorilor în cadrul 

programului de granturi Visiting@UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /18.01.2021, cu privire la avizarea 

înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificării 

Specialist în antreprenoriat social și dezvoltare comunitară 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /18.01.2021, cu privire la avizarea 

înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificării 

Specialist în teologie ortodoxă și misiune creștină 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /18.01.2021, cu privire la avizarea 

înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificării 

calificării Filologie clasică (Limba și literatura latină – Limba și literatura greacă veche), 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /18.01.2021, cu privire la avizarea 

înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificării 
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Limba și literatura română – Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, 

spaniolă, rusă, sârbă și croată, japoneză)/Limba și literatura latină  

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /18.01.2021, cu privire la avizarea 

înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificării 

Limba şi literatura engleză – Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană, italiană, spaniolă, 

rusă, sârbă și croată, japoneză)/Limba și literatura română/Limba și literatura latină 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /18.01.2021, cu privire la avizarea 

versiunii revizuite a Regulamentului privind organizarea, desfășurarea și normarea 

activităților didactice la formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă la nivelul 

Universității de Vest din Timișoara 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /18.01.2021, cu privire la avizarea 

statelor de funcții pentru programele universitare de licență Asistență socială, Drept, Educație 

fizică și sportivă 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /18.01.2021, cu privire la avizarea 

cererii doamnei conf. univ. dr. Maria Moraru de la Facultatea de Economie și de Administrare a 

Afacerilor de a efectua ore, în regim de plata cu ora, la Universitatea Sapienția din Miercurea 

Ciuc 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /18.01.2021, cu privire la avizarea 

indicatorilor tehnico-economici actualizați, inclusiv cu descrierea sumară a investiției propuse a 

se realiza prin proiect, respectiv forma actualizată a documentației tehnico-economice aferente 

cod SMIS 122196 „Extindere spații de învățământ existente pentru Facultatea de Arte și Design 

și Facultatea de Muzică și Teatru” 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 15 /18.01.2021, cu privire la avizarea 

cererii folmulate de Facultatea de Educatie Fizică și Sport 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 16 /18.01.2021, cu privire la aprobarea 

calendarului de desfășurare a concursurilor pentru acordarea gradațiilor de merit in anul 

2021 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 17 /18.01.2021, cu privire la aprobarea 

repartizării pe facultăți a gradațiilor de merit pentru personalul didactic de predare și de 

cercetare scoase la concurs în anul 2021 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 18 /18.01.2021, cu privire la aprobarea 

componenței Consiliului de Administrație al CSU-UVT 

 

 

 

 

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 18.01.2021 

 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /18.01.2021 

cu privire la avizarea solicitării absolventei Alexandra Estera Negru, de la Facultatea de Drept, de a 

susține la o altă instituție de învățământ superior acreditată  

 

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

privind susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență de către absolventa 

Alexandra Estera Negru, de la Facultatea de Drept, la o altă instituție de învățământ superior 

acreditată - Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca.  
 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /18.01.2021 

cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern  

managerial (SCIM) al UVT pentru anul 2021 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial (SCIM) al UVT pentru anul 2021, în vederea respectării art. 4 din Ordinul 

Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităților publice (Anexa 2). 
 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /18.01.2021 

cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentul de Organizare și Funcționare ICAM  

(ediția a II-a-Măsuri-Tranzitorii) 

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

la Regulamentul de Organizare și Funcționare ICAM (ediția a II-a-Măsuri-Tranzitorii) (Anexa 3).  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /18.01.2021 

cu privire la avizarea propunerii de prelungire a termenului limită de înmatriculare la studii 

universitare de licenţă, masterat şi doctorat în cadrul UVT a candidaţilor cetăţeni din state terţe UE care 

au primit o Scrisoare de Acceptare la Studii în România începând cu anul academic în curs, 2020-2021 

 

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

prelungire a termenului limită de înmatriculare la studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat în 

cadrul UVT a candidaţilor cetăţeni din state terţe UE care au primit o Scrisoare de Acceptare la Studii în 

România începând cu anul academic în curs, 2020-2021 (Anexa 4). 

  

website:%20http://www.uvt.ro/


 

 

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 

 
Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /18.01.2021 

cu privire la aprobarea Procedurii operaționale privind primirea cadrelor didactice și cercetătorilor 

în cadrul programului de granturi Visiting@UVT 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat Procedura operațională privind primirea cadrelor didactice și 

cercetătorilor în cadrul programului de granturi Visiting@UVT (Anexa 5).  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /18.01.2021 

cu privire la avizarea înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior 

(RNCIS) a calificării Specialist în antreprenoriat social și dezvoltare comunitară 

 

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

pentru înscrierea în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificării 

Specialist în antreprenoriat social și dezvoltare comunitară, aferentă noului program de studii 

universitare de masterat Antreprenoriat social și dezvoltare comunitară propus de Facultatea de 

Sociologie și Psihologie, Departamentul de Sociologie (Anexa 6) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /18.01.2021 

cu privire la avizarea înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior 

(RNCIS) a calificării Specialist în teologie ortodoxă și misiune creștină 

 

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

pentru înscrierea în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificării 

Specialist în teologie ortodoxă și misiune creștină, aferentă noului program de studii universitare de 

masterat Teologie ortodoxă și misiune creștină propus de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (Anexa 

7). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /18.01.2021 

cu privire la avizarea înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior 

(RNCIS) a calificării calificării Filologie clasică (Limba și literatura latină – Limba și literatura 

greacă veche), 

 

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

pentru înscrierea în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificării 

Filologie clasică (Limba și literatura latină – Limba și literatura greacă veche), aferentă programului de 

studii universitare de licență Filologie clasică (Limba și literatura latină – Limba și literatura greacă 

veche), propus de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (Anexa 8) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /18.01.2021 

cu privire la avizarea înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior 

(RNCIS) a calificării Limba și literatura română – Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, 

germană, italiană, spaniolă, rusă, sârbă și croată, japoneză)/Limba și literatura latină  

 

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

pentru înscrierea în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificării 
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Limba și literatura română – Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, 

spaniolă, rusă, sârbă și croată, japoneză)/Limba și literatura latină, aferentă programului de studii 

universitare de licență Limba și literatura română – Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, 

germană, italiană, spaniolă, rusă, sârbă și croată, japoneză)/Limba și literatura latină, propus de 

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (Anexa 9) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /18.01.2021 

cu privire la avizarea înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) 

a calificării Limba şi literatura engleză – Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană, italiană, 

spaniolă, rusă, sârbă și croată, japoneză)/Limba și literatura română/Limba și literatura latină 

 

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

pentru înscrierea în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificării 

Limba şi literatura engleză – Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, 

sârbă și croată, japoneză)/Limba și literatura română/Limba și literatura latină, aferentă programului de 

studii universitare de licență Limba şi literatura engleză – Limbi şi literaturi moderne (franceză, 

germană, italiană, spaniolă, rusă, sârbă și croată, japoneză)/Limba și literatura română/Limba și 

literatura latină, propus de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (Anexa 10). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /18.01.2021 

cu privire la avizarea versiunii revizuite a Regulamentului privind organizarea, desfășurarea și 

normarea activităților didactice la formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă la nivelul 

Universității de Vest din Timișoara 
 

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

revizuite a Regulamentului privind organizarea, desfășurarea și normarea activităților didactice la 

formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă la nivelul Universității de Vest din Timișoara 

ca urmare a modificării Standardelor specifice și Ghidului privind evaluare externă a calității 

programelor de studii universitare la formele de învățământ la distanță (ID) și învățământ cu frecvență 

redusă (IFR) de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) din 

data de 20.09.2020 (Anexa 11). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /18.01.2021 

cu privire la avizarea statelor de funcții pentru programele universitare de licență Asistență 

socială, Drept, Educație fizică și sportivă 

 

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

de funcții pentru programele de studii universitare de licență Asistență socială (formă de învățământ la 

distanță)(Anexa 12), Drept (formă de învățământ cu frecvență redusă) (Anexa 13), Educație fizică și 

sportivă (formă de învățământ cu frecvență redusă)(Anexa 14). 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /18.01.2021 

cu privire la avizarea cererii doamnei conf. univ. dr. Maria Moraru de la Facultatea de Economie și de 

Administrare a Afacerilor de a efectua ore, în regim de plata cu ora,  

la Universitatea Sapienția din Miercurea Ciuc 

 

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

doamnei conf. univ. dr. Maria Moraru de la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor de a 

efectua ore, în regim de plata cu ora, la Universitatea Sapienția din Miercurea Ciuc. 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /18.01.2021 

cu privire la avizarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, inclusiv cu descrierea sumară a 

investiției propuse a se realiza prin proiect, respectiv forma actualizată a documentației tehnico-

economice aferente cod SMIS 122196 „Extindere spații de învățământ existente pentru Facultatea de 

Arte și Design și Facultatea de Muzică și Teatru” 

 

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

indicatorilor tehnico-economici actualizați, inclusiv cu descrierea sumară a investiției propuse a se realiza 

prin proiect, respectiv forma actualizată a documentației tehnico-economice aferente cod SMIS 122196 

„Extindere spații de învățământ existente pentru Facultatea de Arte și Design și Facultatea de Muzică și 

Teatru” (Anexa 15).  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 15 /18.01.2021 

cu privire la avizarea cererii folmulate de Facultatea de Educatie Fizică și Sport 

 

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

folmulate de Facultatea de Educatie Fizică și Sport de a efectua practica de schi în perioada 24.01 -

05.02.2021, pentru un număr de 50 studenți, conform planului de învățământ (Anexa 16). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 16 /18.01.2021 

cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a concursurilor pentru acordarea gradațiilor de 

merit in anul 2021 
 

Consiliul de Administraţie a aprobat calendarul de desfășurare a concursurilor pentru 

acordarea gradațiilor de merit în anul 2021 ( Anexa 17) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 17 /18.01.2021 

cu privire la aprobarea repartizării pe facultăți a gradațiilor de merit pentru personalul didactic de 

predare și de cercetare scoase la concurs în anul 2021 
 

Consiliul de Administraţie a aprobat repartizarea pe facultăți a gradațiilor de merit pentru 

personalul didactic de predare și de cercetare scoase la concurs în anul 2021 (Anexa 18).  
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 18 /18.01.2021 

cu privire la aprobarea componenței Consiliului de Administrație al CSU-UVT 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat componența Consiliului de Administrație al CSU-UVT, după 

cum urmează: Conf. Univ. dr. Gabriel Bîzoi – președinte, Conf. Univ. dr. Adrian Nagel-membru, Conf. 

Univ. dr. Eugen Bota-membru, Conf. Univ. dr. Carmen Băbăiță – membru, Prof. Marius Olariu – Director 

CSU-UVT - membru 

 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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