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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 09.11.2020. 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 /09.11.2020, cu privire la avizarea 

Statului de funcțiuni și de personal didactic – curs conversie profesională chimie, an 

universitar 2020-2021 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /09.11.2020, cu privire la avizarea ediției 

reviuite a Standardelor minimale și obligatorii în vederea înscrierii la concursurile pentru 

ocuparea posturilor vacante didactice și de cercetare la Facultatea de Chimie Biologie 

Geografie 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /09.11.2020, cu privire la aprobarea 

virării contribuției UVT în contul Fundației Universitatea de Vest din Timișoara  

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /09.11.2020, cu privire la avizarea 

modificării componenței Comisiei de analiză disciplinară 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /09.11.2020, cu privire la avizarea 

propunerii de înființare a unui oficiu pentru managementul proiectelor internaționale de 

Cercetare-Dezvoltare-Inovare la nivelul Universității de Vest din Timișoara, intitulat 

”SupportTM” și a Regulamentului de Organizare și Funcționare 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /09.11.2020, cu privire la avizarea 

propunerii de modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Departamentului 

de Accesare și Implementare Proiecte – Serviciul Accesare și Serviciul Implementare (ediția a 

III-a) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /09.11.2020, cu privire la avizarea 

Statului de funcțiuni și de personal de cercetare al Departametului de cercetare științifică 

interdisciplinară, an 2020/2021  

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /09.11.2020, cu privire la avizarea 

modificărilor la Metodologia privind eliberarea Scrisorilor de Acceptare și primirea la studii 

universitare de licență, masterat şi doctorat la UVT a cetățenilor străini din state terțe UE 

(ediția a IX-a)  

website:%20http://www.uvt.ro/
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 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /09.11.2020, cu privire la avizarea 

încheierii unui acord de colaborare al UVT cu Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană 

a Culturii 

 

 

 

 

 
 

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 09.11.2020 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /09.11.2020 

cu privire la avizarea Statului de funcțiuni și de personal didactic – curs conversie profesională chimie, 

an universitar 2020-2021 

 

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

de funcțiuni și de personal didactic – curs conversie profesională chimie, an universitar 2020-2021, la 

propunerea Facultății de Chimie Biologie Geografie (Anexa 1).  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /09.11.2020 

cu privire la avizarea ediției reviuite a Standardelor minimale și obligatorii în vederea înscrierii la 

concursurile pentru ocuparea posturilor vacante didactice și de cercetare  

la Facultatea de Chimie Biologie Geografie 

 

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

reviuite a Standardelor minimale și obligatorii în vederea înscrierii la concursurile pentru ocuparea 

posturilor vacante didactice și de cercetare la Facultatea de Chimie Biologie Geografie (Anexa 2).  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /09.11.2020 

cu privire la aprobarea virării contribuției UVT în contul  

Fundației Universitatea de Vest din Timișoara  

 

Consiliul de Administraţie a aprobat virarea sumei de 200.000 lei în contul Fundației 

”Universitatea de Vest din Timișoara”, reprezentând contribuția anuală a Universității de Vest din 

Timișoara, în calitate de unic membru fondator conform statutului.  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /09.11.2020 

cu privire la avizarea modificării componenței  

Comisiei de analiză disciplinară 
 

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

modificare a componenței Comisiei de analiză disciplinară, ca urmare a înregistrării unor situații de 

incompatibilitate datorate ocupării unor funcții de conducere de către unii membrii ai acesteia (Anexa 3).  
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /09.11.2020 

cu privire la avizarea propunerii de înființare a unui oficiu pentru managementul proiectelor 

internaționale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare la nivelul Universității de Vest din Timișoara, intitulat 

”SupportTM” și a Regulamentului de Organizare și Funcționare 

 

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

înființare a unui oficiu pentru managementul proiectelor internaționale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 

la nivelul Universității de Vest din Timișoara, intitulat ”SupportTM”, ca obiectiv în cadrul proiectului 

finanțat din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 

246/30.04.2020, având ID SMIS 108173 (Anexa 4) și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

acestuia (Anexa 5). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /09.11.2020 

cu privire la avizarea propunerii de modificare a  

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Departamentului de Accesare și Implementare 

Proiecte – Serviciul Accesare și Serviciul Implementare (ediția a III-a) 

 

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

modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Departamentului de Accesare și 

Implementare Proiecte – Serviciul Accesare și Serviciul Implementare (ediția a III-a)(Anexa 7), în 

sensul creării în cadrul Departamentului de Accesare și Implementare Proiecte de la nivelul 

Universității de Vest din Timișoara două servicii: Serviciul Accesare Proiecte și Serviciul Implementare 

Proiecte (Anexa 6) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /09.11.2020 

cu privire la avizarea Statului de funcțiuni și de personal de cercetare al Departametului de 

cercetare științifică interdisciplinară, an 2020/2021  
 

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

de funcțiuni și de personal de cercetare al Departametului de cercetare științifică interdisciplinară, 

an 2020/2021 (Anexa 8).  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /09.11.2020 

cu privire la avizarea modificărilor la Metodologia privind eliberarea Scrisorilor de Acceptare și 

primirea la studii universitare de licență, masterat şi doctorat la UVT 

 a cetățenilor străini din state terțe UE (ediția IX-a)  

 

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

modificărilor la Metodologia privind eliberarea Scrisorilor de Acceptare și primirea la studii 

universitare de licență, masterat şi doctorat la Universitatea de Vest din Timișoara a cetățenilor 

străini din state terțe UE (ediția IX-a) ca urmare a modificărilor legislative la nivel național ( Anexa 

9). 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /09.11.2020 

cu privire la avizarea încheierii unui acord de colaborare al UVT 

 cu Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii 

 

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

propunerii de încheiere a unui acord de colaborare între UVT și Asociația Timișoara 2021 – Capitală 

Europeană a Culturii prin care UVT pune la dispozitie, cu titlu gratuit, pereții exteriori ai căminelor 

G4, C12 și C13, pentru realizarea de picturi murale având ca temă „ Specificul, istoria și spiritul 

Timișoarei”.  

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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