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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 extraordinară din data de 29.04.2021. 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 /29.04.2021, cu privire la avizarea 
solicitării de actualizare a scenariului de desfășurare a activităților didactice în cadrul 
Universității de Vest din Timișoara ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Facultății de 
Chimie, Biologie, Geografie nr. 89/26.04.2021 

 
• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /29.04.2021, cu privire la 

aprobarea actualizării indicatorilor pentru obiectivul de investiții aprobat prin HG nr. 
48/1999 “Spații de cazare la Universitatea de Vest din Timișoara” 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 29.04.2021 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /29.04.2021 
cu privire la avizarea solicitării de actualizare a scenariului de desfășurare a activităților didactice în 
cadrul Universității de Vest din Timișoara ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Facultății de 

Chimie, Biologie, Geografie nr. 89/26.04.2021 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a solicitării 
de actualizare a scenariului de desfășurare a activităților didactice în cadrul Universității de Vest din 
Timișoara (nr. de înregistrare 20004/28.04.2021), solicitare întemeiată pe dispozițiile art. 7 din 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, ca urmare a adoptării Hotărârii 
Consiliului Facultății de Chimie, Biologie, Geografie nr. 89/26.04.2021 (Anexa 1, 1.1.) 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /29.04.2021 
cu privire la aprobarea actualizării indicatorilor pentru obiectivul de investiții aprobat prin HG 

nr. 48/1999 “Spații de cazare la Universitatea de Vest din Timișoara” 
 

Consiliul de Administraţie a aprobat actualizarea indicatorilor pentru obiectivul de investiții 
aprobat prin HG nr. 48/1999 “Spații de cazare la Universitatea de Vest din Timișoara” după cum 
urmează: 
 

 
RECTOR, 

 
 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 
 
 
 

Aviz juridic, 
 

Jurist Nadia Topai 

Valoarea totală actualizată a investiției: 
(în prețuri luna februarie 2021) 

         88.866,38 mii lei 
 

din care, C+M             72.743,02 mii lei 
Valoarea totală decontată:           40.532,22 mii lei 
din care, C+M        36.771,81 mii lei 
Valoarea totală rest de executat: 
(în prețuri luna februarie 2021) 

         48.334,16 mii lei 
 

din care, C+M          35.971,21 mii lei 
 
Nr total de locuri de cazare (245 de locuri Cămin Cameliei și 660 
de locuri Cămin Aleeea Sportivilor nr.1 (Piața Sfântul Petru nr. 5) 
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