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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 ordinară din data de 10.09.2021. 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 /10.09.2021, cu privire la avizarea 
șcenariului de organizare și desfășurare a activităților didactice în semestrul I al anului 
universitar 2021-2022 la UVT 

 
• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /10.09.2021, cu privire la avizarea 

propunerii de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa Artis, domnului Cristian 
Măcelaru, Director muzical al Ochestrei Naționale a Franței 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 10.09.2021 
 
 
 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /10.09.2021 
cu privire la avizarea șcenariului de organizare și desfășurare a activităților didactice în 

semestrul I al anului universitar 2021-2022 la UVT 
 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a 
șcenariului de organizare și desfășurare a activităților didactice în semestrul I al anului 
universitar 2021-2022 la Universitatea de Vest din Timișoara, în conformitate cu prevederile 
Ordinului comun al Miniștrilor Educației și Sănătății nr. 5196/1756 din 3.09.2021 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: 
Scenariul 2 - Participare în sistem mixt - prezenţă fizică şi on-line, în funcţie de specificul 
programelor de studii, de infrastructură şi de condiţiile epidemiologice, conform propunerilor 
facultăților UVT centralizate în anexa prezentei hotărâri (Anexa 1) 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /10.09.2021 
cu privire la avizarea propunerii de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa Artis, 

domnului Cristian Măcelaru, Director muzical al Ochestrei Naționale a Franței 
 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a 

propunerii Facultății de Muzică și Teatru privind acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa 
Artis, domnului Cristian Măcelaru, Director muzical al Ochestrei Naționale a Franței ( Anexa 2) 

 
 

 
 
 

RECTOR, 
 
 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 
 

Aviz juridic, 
 

Jurist Nadia Topai 
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