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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 extraordinară din data de 24.09.2020. 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 /24.09.2020, cu privire la 

aprobarea programelor de studii de licență și masterat care vor funcționa în UVT, în 

anul universitar 2020-2021 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /24.09.2020, cu privire la avizarea 

tarifelor orare maximale aplicate activităților desfășurate în contracte de finanțare din 

fonduri bugetare alocate PNCDI III (cercetare), precum și în contracte de finanțare 

din alte fonduri externe 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /24.09.2020, cu privire la 

aprobarea comisiei instituționale pentru elaborarea Metodologiei de evaluare anuală a 

rezultatelor și performanțelor profesionale individuale obținute de personalul didactic 

și de cercetare din 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 extraordinară din data de 24.09.2020 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /24.09.2020 

cu privire la aprobarea programelor de studii de licență și masterat  

care vor funcționa în UVT, în anul universitar 2020-2021 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat programele de studii de licență și masterat care vor 

funcționa în UVT, în anul universitar 2020-2021 (Anexa 1). 
 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /24.09.2020 

cu privire la avizarea tarifelor orare maximale aplicate activităților desfășurate în 

contracte de finanțare din fonduri bugetare alocate PNCDI III (cercetare), precum și în 

contracte de finanțare din alte fonduri externe 
 

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

propunerii de actualizare a tarifelor orare maximale aplicate activităților desfășurate în contracte 

de finanțare din fonduri bugetare alocate PNCDI III (cercetare), precum și în contracte de 

finanțare din alte fonduri externe pentru care nu există alte reglementări, în baza HG 8/2018 

(Anexa 2). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /24.09.2020 

cu privire la aprobarea comisiei instituționale pentru elaborarea Metodologiei de evaluare 

anuală a rezultatelor și performanțelor profesionale individuale obținute de personalul 

didactic și de cercetare din UVT 

 

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

comisiei instituționale pentru elaborarea Metodologiei de evaluare anuală a rezultatelor și 

performanțelor profesionale individuale obținute de personalul didactic și de cercetare din 

UVT, în următoarea componență: Prof. univ. dr. Lucian BERCEA, Conf. univ. dr. Mădălin 

BUNOIU, Conf. univ. dr. Irina MACSINGA, Prof. univ. dr. Camil MIHĂESCU,Prof. univ. dr. 

Nicoleta MOLDOVAN, Prof. univ. dr. Vasile POPOVICI, Prof. univ. dr Luminița SASU, Prof. 

univ. dr. Alin SAVA, Conf. univ. dr. Ciprian ȘIPOȘ, Prof. univ. dr. Daniel VIZMAN, student 

reprezentant OSUT.  

 
RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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