
 
 

ectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 
MINISTERUL EDUCAȚIEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

www.uvt.ro 
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223 Timişoara, România 

Tel: +40-(0)256-592.170 
Email: cancelarie.rector.uvt@e-uvt.ro 

 Nr. înregistrare  

   
 
 
În 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 19.07.2021. 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 /19.07.2021, cu privire la aprobarea 
proiectului și a bugetului proiectului „Sprijin pentru desfășurarea în condiții de prevenție a 
activităților didactice aferente anului universitar 2020/2021 la nivelul UVT, în contextul riscului 
de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2” (cod SMIS 14) 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /19.07.2021, cu privire la aprobarea 
Procedurii operaționale privind realizarea procesului de inventariere (ediția I-a) (PO-UVT-
DEF-34) 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /19.07.2021, cu privire la avizarea Listei 
rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante în semestrul 
al II-lea al anului universitar 2020-2021 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /19.07.2021, cu privire la avizarea 
variantei revizuite a Regulamentului de cazare în căminele UVT 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /19.07.2021, cu privire la aprobarea 
etapelor și a calendarului de cazare în căminele UVT, în anul universitar 2021-2022 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /19.07.2021, cu privire la avizarea 
înființării unui nou program de studii universitare de masterat Management des affaires en 
contexte europeen  

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /19.07.2021, cu privire la avizarea veriunii 
adăugite a Programului anual de achiziții publice pe anul 2021 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /19.07.2021, cu privire la avizarea 
înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a 
calificărilor aferente următoarelor programe de studii universitare de licență de la Facultatea 
de Economie și de Administrare a Afacerilor 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /19.07.2021, cu privire la avizarea 
înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a 
calificărilor aferente următoarelor programe de studii universitare de masterat de la Facultatea 
de Economie și de Administrare a Afacerilor 
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• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /19.07.2021, cu privire la avizarea 
înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a 
calificărilor aferente următoarelor programe de studii universitare de masterat de la Facultatea 
de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /19.07.2021, cu privire la avizarea 
înfințării Centrului de studii evreiești și israeliene și a Regulamentului de Organizare și 
Funcționare 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /19.07.2021, cu privire la avizarea 
modificărilor la Metodologia UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere 
pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 19.07.2021 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /19.07.2021 
cu privire la aprobarea proiectului și a bugetului proiectului „Sprijin pentru desfășurarea în condiții de 

prevenție a activităților didactice aferente anului universitar 2020/2021 la nivelul UVT, în contextul 
riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2” (cod SMIS 14) 

 
 

Având în vedere: 
- Cererea de finanțare pentru proiectul „Sprijin pentru desfasurarea în condiții de prevenție a 

activităților didactice aferente anului universitar 2020/2021 la nivelul UVT, în contextul riscului 
de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2”, având cod SMIS 149725, depusă în data de 28.01.2021 
în cadrul apelului de proiecte din cadrul Programului Operațional Competitivitate, Apel 
POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-
educație, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura; 

- Solicitarea de clarificări nr. 6 în etapa de contractare a cererii de finanțare, primită în data de 
08.07.2021; 

 
Consiliul de Administraţie a aprobat: 
 
Art. 1. Aprobarea proiectului „Sprijin pentru desfasurarea în condiții de prevenție a activităților didactice 
aferente anului universitar 2020/2021 la nivelul UVT, în contextul riscului de infecție cu coronavirus 
SARS-CoV-2”, având cod SMIS 149725; 
Art. 2. Aprobarea bugetului proiectului „Sprijin pentru desfasurarea în condiții de prevenție a activităților 
didactice aferente anului universitar 2020/2021 la nivelul UVT, în contextul riscului de infecție cu 
coronavirus SARS-CoV-2”, având cod SMIS 149725, având valoarea totală a proiectului de 794,041.90  
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /19.07.2021 
cu privire la aprobarea Procedurii operaționale privind realizarea procesului de inventariere 

 (ediția I-a) (PO-UVT-DEF-34) 
 

Consiliul de Administraţie a aprobat Procedura operațională privind realizarea procesului de 
inventariere (ediția I-a) (PO-UVT-DEF-34) (Anexa 1) 
 
 

 
Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /19.07.2021 

cu privire la avizarea Listei rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de 
cercetare vacante în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Listei 
rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante în semestrul al II-
lea al anului universitar 2020-2021 (Anexa 2) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /19.07.2021 

cu privire la avizarea variantei revizuite a Regulamentului de cazare în căminele UVT 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a variantei 
revizuite a Regulamentului de cazare în căminele UVT (Anexa 3) 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /19.07.2021 
cu privire la aprobarea etapelor și a calendarului de cazare în căminele UVT, în anul universitar 

2021-2022 
 

Consiliul de Administraţie a aprobat etapele și calendarul de cazare în căminele UVT, în anul 
universitar 2021-2022 ( Anexa 4) 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /19.07.2021 
cu privire la avizarea înființării unui nou program de studii universitare de masterat Management des 

affaires en contexte europeen  
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a propunerii 
privind înființarea unui nou program de studii universitare de masterat Management des affaires en 
contexte europeen (formă de învățământ cu frecvență redusă), la Facultatea de Economie și de 
Administrare a Afacerilor, prin încadrarea acestuia în domeniul de studii universitare de masterat 
acreditat Management ( Anexa 5) 
 

 
Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /19.07.2021 

cu privire la avizarea veriunii adăugite a  
 Programului anual de achiziții publice pe anul 2021 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a versiunii 
adăugite a Programului anual de achiziții publice pe anul 2021 (versiunea 1, revizia 3) (Anexa 6). 
 

 
Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /19.07.2021 

cu privire la avizarea înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior 
(RNCIS) a calificărilor aferente următoarelor programe de studii universitare de licență de la 

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a propunerii de 
înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificărilor 
aferente următoarelor programe de studii universitare de licență de la Facultatea de Economie și de 
Administrare a Afacerilor ( Anexa 7): 

• program de studii de licență - Management, denumirea calificării – Management;  
• program de studii de licență - Management (în limba franceză), denumirea calificării – 

Management. 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /19.07.2021 

cu privire la avizarea înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior 
(RNCIS) a calificărilor aferente următoarelor programe de studii universitare de masterat de la 

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a propunerii de 
înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificărilor 
aferente următoarelor programe de studii universitare de masterat de la Facultatea de Economie și de 
Administrare a Afacerilor (Anexa 8): 

• program de studii de masterat - Administrarea organizațiilor de afaceri, denumirea calificării - 
Administrarea organizațiilor de afaceri / Specialist în management;  

• program de studii de masterat - Diagnostic, evaluarea și consultanță în afaceri, denumirea 
calificării - Specialist în diagnostic, evaluarea și consultanță în afaceri 

• program de studii de masterat - Management of business organizations (Limba engleză), 
denumirea calificării - Management of business organizations / Specialist în management 

• program de studii de masterat - Managementul resurselor umane, denumirea calificării -
Managementul resurselor umane / Specialist în management 

• program de studii de masterat - Managementul strategic al organizațiilor - Dezvoltarea spațiului 
de afacerilor, denumirea calificării - Managementul strategic al organizațiilor - Dezvoltarea 
spațiului de afacerilor / Specialist în management 

• program de studii de masterat - Management des affaires en contexte europeen (Limba 
franceză), denumirea calificării - Management des affaires en contexte europeen / Specialist în 
management 

• program de studii de masterat - Management des affaires en contexte europeen (formă de 
învățământ cu frecvență redusă), denumirea calificării - Management des affaires en contexte 
europeen / Specialist în management. 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /19.07.2021 
cu privire la avizarea înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior 

(RNCIS) a calificărilor aferente următoarelor programe de studii universitare de masterat de la 
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a propunerii de 
înscriere în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificărilor 
aferente următoarelor programe de studii universitare de licență de la Facultatea de Științe Politice, 
Filosofie și Științe ale Comunicării:  

• program de studii de licență - Studii de securitate, denumirea calificării - Studii de Securitate 
(Anexa 9) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /19.07.2021 

cu privire la avizarea înfințării Centrului de studii evreiești și israeliene și a Regulamentului de 
Organizare și Funcționare 

 
 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a propunerii de 
înființare a Centrului de studii evreiești și israeliene și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, 
în cadrul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării ( Anexa 10). 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /19.07.2021 
cu privire la avizarea modificărilor la Metodologia UVT privind organizarea și desfășurarea 

procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a modificărilor la 
Metodologia UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de 
studii universitare de la ciclul de studii de masterat (Anexa 11) 

 
 
 
 
 
 

RECTOR, 
 
 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 
 
 
 
 
 
 

Aviz juridic, 
 

Jurist Nadia Topai 
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