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Către, 
Senatul Universității de Vest din Timișoara 

Nr. 17171.2021.04.08 
 

Domnule Președinte, 
 

Având în vedere dispozițiile cuprinse în: 
 

- OUG nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de 
învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

- ORDINUL nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, modificat și completat prin Ordinul comun al 
Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății nr. ORDIN nr. 3.515/393/2021; 

- Procedura 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 siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 
virusul SARS – CoV-2, ediția a II-a, aprobată prin HS UVT nr. 33/2021; 

- Rata incidenței cazurilor de 6,03 cazuri la 1000 locuitori în ultimele 14 zile în Municipiul 
Timișoara; 

 
În temeiul art. 11 alin. (3) din Ordinul nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu completările și 
modificările ulterioare 

Ținând cont de contextul epidemiologic actual, precum și de Propunerea Universității de Vest 
din Timișoara cu privire la desfășurarea procesului educațional în semestrul II al anului universitar 
2020-2021 (anexa 1), elaborată în acord cu prevederile art. 2, alin. (3) din Ordinul nr. 3235/93/2021 
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în 
condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu 
completările și modificările ulterioare. 
 

În calitate de responsabil cu coordonarea activităților de prevenire a infectării cu SARSCoV-2 la 
nivelul Universității de Vest din Timișoara, pentru a preveni şi diminua răspândirea infectării cu SARS-
CoV-2, față de prevederile art. 7 din OUG nr. 141/2020, propun Senatului UVT adoptarea unei hotărâri 
prin care să se decidă:  

 
·      Reluarea activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor (conform 
Scenariului 2, prezentat în Anexa nr. 1) începând cu data de 12 Aprilie 2021, activitate ce 
a fost suspendată temporar anterior  
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Anexa nr. 1 
 

Propunerea Universității de Vest din Timișoara cu privire la desfășurarea 
procesului educațional în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-

2021  
 

Nr. 
crt. Facultatea Scenariul de desfășurare 

a activităților didactice 
1. Facultatea de Arte și Design Hibrid 
2. Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie Online 
3. Facultatea de Drept Online 
4. Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor Online 
5. Facultatea de Educație Fizică și Sport Hibrid 
6. Facultatea de Fizică Online 
7. Facultatea de Litere, Istorie și Teologie Online 
8. Facultatea de Matematică și Informatică Online 
9. Facultatea de Muzică și Teatru Hibrid 
10. Facultatea de Sociologie și Psihologie Online 

11. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale 
Comunicării Online 

 
 Scenariu hibrid = regim mixt/blended, cu activități practice desfășurate în regim față-în-față 
într-un format și după un program stabilite prin decizii ale Consiliului fiecărei facultăți, cu respectarea 
normelor de siguranță impuse de autorități și prin reglementările interne ale UVT, și activități teoretice 
desfășurate în sistem online . 
 
 
 

Cu aleasă considerație, 
 

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV ADJUNCT AL UVT 
 

Dr. Vlad Petcu 
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