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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 ordinară din data de 23.04.2021. 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 /23.04.2021, cu privire la aprobarea 
participării UVT ca membru asociat fondator la Clusterul Român de Bioinformatică 
 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /23.04.2021, cu privire la avizarea 
modificărilor la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea online a concursului de 
admitere la studii universitare de doctorat, anul universitar 2021/2022 

 
• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /23.04.2021, cu privire la avizarea 

solicitării Municipiului Timișoara de instituire a unui drept de superficie, cu titlu gratuit, pentru 
un teren de 4897 mp proprietatea UVT 

 
• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /23.04.2021, cu privire la avizarea 

Statutului Centrului de cercetări în curatoriat, istoria și critica de artă, studii patrimoniale 
(CICASP) 

 
 

 
 

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 23.04.2021 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /23.04.2021 
cu privire la aprobarea participării UVT  

ca membru asociat fondator la Clusterul Român de Bioinformatică 
 
Consiliul de Administraţie a aprobat participarea UVT ca membru asociat fondator la Clusterul 

Român de Bioinformatică, alături de Societatea Română de Bioinformatică (RSBI).  
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /23.04.2021 
cu privire la avizarea modificărilor la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea online a 

concursului de admitere la studii universitare de doctorat, anul universitar 2021/2022 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a 
modificărilor la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea online a concursului de 
admitere la studii universitare de doctorat, anul universitar 2021/2022 (Anexa 2)  

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /23.04.2021 
cu privire la avizarea solicitarii Municipiului Timișoara de instituire a unui drept de superficie, 

cu titlu gratuit, pentru un teren de 4897 mp proprietatea UVT 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a solicitării 
Municipiului Timișoara de instituire a unui drept de superficie, cu titlu gratuit, pentru un teren de 4897 
mp proprietatea UVT, pentru construirea unei parcări publice (Anexa 3). 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /23.04.2021 
cu privire la avizarea  

Statutului Centrului de cercetări în curatoriat, istoria și critica de artă, studii patrimoniale 
(CICASP) 

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

Centrului de cercetări în curatoriat, istoria și critica de artă, studii patrimoniale (CICASP) ( Anexa 4). 
 
 
 

RECTOR, 
 
 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 
 
 

Aviz juridic, 
 

Jurist Nadia Topai 
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