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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 15.02.2021. Prezentele Hotărâri și anexele aferente 

pot fi accesate la adresa: https://www.uvt.ro/ro/organizare/consiliul-de-administratie/hotararile-consiliul-

de-administratie/ 

 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /15.02.2021, cu privire la avizarea 

completărilor 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 X-a) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /15.02.2021, cu privire la avizarea 

Metodologiei privind organizarea procesului educațional în regim hibrid sau exclusiv online la 

Universitatea de Vest din Timișoara în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /15.02.2021, cu privire la avizarea 

Procedurii de sistem privind modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice și de 

implementare a planului de măsuri privind organizarea activităţilor în cadrul Universității de 

Vest din Timișoara în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS - CoV-2 (ediția a II-a) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /15.02.2021, cu privire la avizarea 

Planului de măsuri și norme pentru organizarea activităţii în cadrul Universității de Vest din 

Timișoara în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul 

SARS - CoV-2 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /15.02.2021, cu privire la avizarea 

Statutului Centrului de traduceri din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /15.02.2021, cu privire la avizarea Listei 

cu rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante în 

semestrul I al anului universitar 2020-2021 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /15.02.2021, cu privire la avizarea 

versiunii revizuite a Metodologiei privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor 

didactice și de cercetare vacante din UVT și a examenelor de promovare în cariera didactică 

din UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /15.02.2021, cu privire la avizarea 

Programului Anual al Achiziţiilor Publice, Versiunea 1, Revizia 0 Februarie 2021 

website:%20http://www.uvt.ro/
https://www.uvt.ro/ro/organizare/consiliul-de-administratie/hotararile-consiliul-de-administratie/
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 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /15.02.2021, cu privire la avizarea 

modificărilor la Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor 

universitare de doctorat (ediția a III-a) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /15.02.2021, cu privire la avizarea 

modificărilor la Procedura-cadru de afiliere a conducătorilor de doctorat la școlile doctorale în 

cadrul IOSUD-UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /15.02.2021, cu privire la avizarea 

Strategiei de Internaţionalizare şi Cooperare Globală a Universităţii de Vest din Timişoara 
aferentă perioadei de mandat 2020-2024 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /15.02.2021, cu privire la numirea unei 

comisii de analiză a ofertei privind posibila achiziționare a unui imobil la Gărâna, de către UVT, 

și a componenței acesteia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 15.02.2021 

 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /15.02.2021 

cu privire la avizarea completărilor 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 X-a) 
 

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

completărilor 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 X-a) (Anexa 1) 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /15.02.2021 

cu privire la avizarea Metodologiei privind organizarea procesului  

educațional în regim hibrid sau exclusiv online la Universitatea de Vest din Timișoara în semestrul al 

II-lea al anului universitar 2020-2021 

 

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

revizuite a Metodologiei privind organizarea procesului educațional în regim hibrid sau exclusiv online 

la Universitatea de Vest din Timișoara în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021(Anexa 2). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /15.02.2021 

cu privire la avizarea Procedurii de sistem privind modalitatea de desfăşurare a activităţilor 

didactice și de implementare a planului de măsuri privind organizarea activităţilor în cadrul 

Universității de Vest din Timișoara în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS - CoV-2 (ediția a II-a) 
 

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

de sistem privind modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice și de implementare a planului de 

măsuri privind organizarea activităţilor în cadrul Universității de Vest din Timișoara în condiţii de 

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS - CoV-2 (ediția a II-a) 

(Anexa 3) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /15.02.2021 

cu privire la avizarea Planului de măsuri și norme pentru organizarea activităţii în cadrul 

Universității de Vest din Timișoara în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirii cu virusul SARS - CoV-2 
 

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

măsuri și norme pentru organizarea activităţii în cadrul Universității de Vest din Timișoara în condiţii 

de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS - CoV-2 (Anexa 4) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /15.02.2021 

cu privire la avizarea Statutului Centrului de traduceri din cadrul  

Facultății de Litere, Istorie și Teologie 

 

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

Centrului de traduceri din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie (Anexa 5) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /15.02.2021 

cu privire la avizarea Listei cu rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de 

cercetare vacante în semestrul I al anului universitar 2020-2021 

 

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

rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante în semestrul I al 

anului universitar 2020-2021 (Anexa 6) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /15.02.2021 

cu privire la avizarea versiunii revizuite a Metodologiei privind organizarea  

concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante din UVT și a examenelor de 

promovare în cariera didactică din UVT 

 

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

revizuite a Metodologiei privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de 

cercetare vacante din UVT și a examenelor de promovare în cariera didactică din UVT (Anexa 7) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /15.02.2021 

cu privire la avizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice, Versiunea 1, Revizia 0 

Februarie 2021 

 

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

al Achiziţiilor Publice (valori fără TVA), întocmit în conformitate cu prevederile Capitolului II 

Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice, Versiunea 1, Revizia 0 Februarie 2021, conform 

OUG 395/2016, pentru necesităţile de produse, servicii şi lucrări centralizate la nivelul Universităţii de Vest 

din Timişoara, la solicitarea Departamentului de Evidență Patrimoniu, Achiziții și monitorizare Ivestiții 

(Anexa 8 ) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /15.02.2021 

cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentul instituțional privind organizarea  

și desfășurarea studiilor universitare de doctorat (ediția a III-a) 

 

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

articolul 2.12 (4) din Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor 

universitare de doctorat (ediția a III-a) (Anexa 9) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /15.02.2021 

cu privire la avizarea modificărilor la Procedura-cadru de afiliere a conducătorilor  

de doctorat la școlile doctorale în cadrul IOSUD-UVT 

 

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

articolului 8 din Procedura-cadru de afiliere a conducătorilor de doctorat la școlile doctorale în cadrul 

IOSUD-UVT solicitată prin adresa 5273 din 3 Februarie 2021 a Comisiei 4 a Senatului (Anexa 10). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /15.02.2021 

cu privire la avizarea Strategiei de Internaţionalizare şi Cooperare Globală a Universităţii de Vest din 

Timişoara aferentă perioadei de mandat 2020-2024 

 

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

Internaţionalizare şi Cooperare Globală a Universităţii de Vest din Timişoara aferentă perioadei de 

mandat 2020-2024 (Anexa 11). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /15.02.2021 

cu privire la numirea unei comisii de analiză a ofertei privind  

posibila achiziționare a unui imobil la Gărâna, de către UVT, și a componenței acesteia 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat numirea unei unei comisii de analiză a ofertei privind posibila 

achiziționare a unui imobil de către UVT la Gărâna din a cărei componență fac parte:  

 Prof. univ. dr. Florin MOTIU - Prorector responsabil cu dezvoltarea patrimoniului și a investițiilor 

strategice ale UVT 

 Prof. univ. dr. Nicoleta - Claudia MOLDOVAN – Vicepreședinte Senatul UVT 

 Prof. univ. dr. Cosmin ENACHE – Prorector strategia financiară și de digitalizare 

 Ec. Laurențiu GEORGESCU - Director General Administrativ al UVT 

 Profesor. Univ. dr. Alexandru BUGLEA – membru în Senatul UVT 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 

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

