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 Nr. înregistrare  

   
 
 
 
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 14.06.2021. 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 /14.06.2021, cu privire la avizarea 
achiziției imobilului Pensiunea turistică Rurală ”Sus în Sat” (Gărâna) 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /14.06.2021, cu privire la avizarea 
Rapoartelor de Evaluare Internă a Domeniilor de Studii de Doctorat și a IOSUD-UVT  

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /14.06.2021, cu privire la avizarea 
inființării domeniilor de studii universitare de doctorat Informatică Economică și Asistență 
Socială, în baza Rapoartelor de evaluare internă 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /14.06.2021, cu privire la avizarea 
alocării locurilor la doctorat pe școli doctorale sau domenii de studii 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /14.06.2021, cu privire la avizarea 
modificărilor la art 39, alin. 2, din Regulamentul de Organizare și Funcționare al ICAM 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /14.06.2021, cu privire la avizarea 
versiunii 1, revizia 2, a Programului anual de achiziții publice pe anul 2021 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /14.06.2021, cu privire la aprobarea 
Procedurii operaționale privind activitatea de internship în UVT (PO.UVT-DRU-08) 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /14.06.2021, cu privire la aprobarea plății 
ultimei tranșe (35%) aferente diferențelor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești, scadente 
în anul 2021 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /14.06.2021, cu privire la avizarea 
solicitării Facultății de Educație Fizică și Sport de a organiza sesiunile de examen de finalizare 
studii licență și master  

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /14.06.2021, cu privire la avizarea 
structurii anului universitar 2021-2022 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /14.06.2021, cu privire la avizarea 
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de 
studii universitare de masterat didactic la Universtatea de Vest din Timișoara 
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• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /14.06.2021, cu privire la avizarea 
metodologiilor facultăților UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere 
pentru programele de studii universitare de licență, pentru anul universitar 2021-2022 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /14.06.2021, cu privire la avizarea 
metodologiilor facultăților UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere 
pentru programele de studii universitare de masterat, pentru anul universitar 2021-2022 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /14.06.2021, privind aprobarea 
proiectului, bugetului, indicatorilor de realizare și rezultat, respectiv indicatorilor tehnico-
economici  pentru investiția propusă a se realiza prin proiect cod SMIS 143325 „Sprijin pentru 
Universitatea de Vest din Timisoara in contextul SARS-COV-2” 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 15 /14.06.2021, cu privire la avizarea 
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii în programe postdoctorale, anul 
universitar 2021/2022 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 14.06.2021 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /14.06.2021 
cu privire la avizarea achiziției imobilului Pensiunea turistică Rurală ”Sus în Sat” (Gărâna) 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a propunerii de 
achiziție a imobilului Pensiunea turistică Rurală ”Sus în Sat” (Gărâna) (Anexa 1). 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /14.06.2021 
cu privire la avizarea Rapoartelor de Evaluare Internă a Domeniilor 

 de Studii de Doctorat și a IOSUD-UVT  
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a 
Rapoartelor de Evaluare Internă a Domeniilor de Studii de Doctorat și a IOSUD-UVT (Anexa 2)  

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /14.06.2021 
cu privire la avizarea inființării domeniilor de studii universitare de doctorat Informatică Economică și 

Asistență Socială, în baza Rapoartelor de evaluare internă 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a 
propunerii de inființare a domeniilor de studii universitare de doctorat Informatică Economică și 
Asistență Socială, în baza Rapoartelor de evaluare internă (Anexa 3). 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /14.06.2021 
cu privire la avizarea alocării locurilor la doctorat pe școli doctorale sau domenii de studii 

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

locurilor la doctorat pe școli doctorale sau domenii de studii, potrivit adresei OME 11290/05.05.2021 
(Anexa 4). 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /14.06.2021 
cu privire la avizarea modificărilor la art 39, alin. 2, din Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al ICAM 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a modificărilor la 
art 39, alin. 2, din Regulamentul de Organizare și Funcționare al ICAM, în vederea operaționalizării 
conducerii acestuia pentru perioada tranzitorie (Anexa 5). 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /14.06.2021 

cu privire la avizarea versiunii 1, revizia 2, a Programului anual de achiziții publice pe anul 2021 
 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT propunerea de 
actualizare a Programului anual de achiziții publice pe anul 2021 (versiunea 1, revizia 2) (Anexa 6) 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /14.06.2021 
cu privire la aprobarea Procedurii operaționale privind activitatea de internship în UVT  

(PO.UVT-DRU-08) 
 

Consiliul de Administraţie a aprobat Procedura operațională privind activitatea de internship în UVT 
(PO.UVT-DRU-08) (Anexa 7). 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /14.06.2021 
cu privire la aprobarea plății ultimei tranșe (35%) aferente diferențelor salariale stabilite prin hotărâri 

judecătorești, scadente în anul 2021 
 

Consiliul de Administraţie a aprobat plata ultimei tranșe (35%) aferente diferențelor salariale stabilite prin 
hotărâri judecătorești, scadente în anul 2021, în cuantum de 755.000 lei, sumă care va fi plătită din VP-
UVT. 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /14.06.2021 
cu privire la avizarea solicitării Facultății de Educație Fizică și Sport de a organiza sesiunile de 

examen de finalizare studii licență și master  
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a solicitării 
Facultății de Educație Fizică și Sport de a organiza sesiunile de examen de finalizare studii licență și 
master, astfel: perioada 7-8.07.2021 examen de finalizare studii licență și 9.07.2021 examen de finalizare 
studii master. 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /14.06.2021 
cu privire la avizarea structurii anului universitar 2021-2022 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Structurii anului 
universitar 2021-2022 (Anexa 8) 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /14.06.2021 
cu privire la avizarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru 

programele de studii universitare de masterat didactic la Universtatea de Vest din Timișoara 
 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Metodologiei 
privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de 
masterat didactic la Universtatea de Vest din Timișoara (ediția I) (Anexa 9).  
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /14.06.2021 

cu privire la avizarea metodologiilor facultăților UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de 
admitere pentru programele de studii universitare de licență, pentru anul universitar 2021-2022 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a metodologiilor 
facultăților UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii 
universitare de licență, pentru anul universitar 2021-2022 (Anexa 10) 
 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /14.06.2021 
cu privire la avizarea metodologiilor facultăților UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de 

admitere pentru programele de studii universitare de masterat, pentru anul universitar 2021-2022 
 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a metodologiilor 
facultăților UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii 
universitare de masterat, pentru anul universitar 2021-2022 (Anexa 11) 
 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /14.06.2021 
privind aprobarea proiectului, bugetului, indicatorilor de realizare și rezultat, respectiv indicatorilor 

tehnico-economici  pentru investiția propusă a se realiza prin proiect cod SMIS 143325 „Sprijin pentru 
Universitatea de Vest din Timisoara in contextul SARS-COV-2” 

 
Consiliul de Administrație al UVT hotărât:  
 Art. 1. Aprobarea proiectului „Sprijin pentru Universitatea de Vest din Timisoara in contextul SARS-
COV-2”, având cod SMIS 143325; 
Art. 2. Aprobarea bugetului proiectului „Sprijin pentru Universitatea de Vest din Timisoara in contextul 
SARS-COV-2”, având cod SMIS 143325 (Anexa 12); 
Art. 3. Aprobarea indicatorilor de rezultat, de realizare și indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
„Sprijin pentru Universitatea de Vest din Timisoara in contextul SARS-COV-2”, având cod SMIS 
143325 (Anexa 12). 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 15 /14.06.2021 

cu privire la avizarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii în programe 
postdoctorale, anul universitar 2021/2022 

 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Metodologiei 
privind organizarea și desfășurarea admiterii în programe postdoctorale, anul universitar 2021/2022 
(Anexa 13) 

  
 
 
 
 
 
 

RECTOR, 
 
 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 
 
 
 

Aviz juridic, 
 

Jurist Nadia Topai 
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