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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 20.09.2021. 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 /20.09.2021, cu privire la avizarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizați, inclusiv cu descrierea sumară a investiției propuse a 
se realiza prin proiect, respectiv forma actualizată a documentației tehnico-economice aferente 
cod SMIS 122196 „Extindere spații de învățământ existente pentru Facultatea de Arte și Design 
și Facultatea de Muzică și Teatru” 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /20.09.2021, cu privire la avizarea 
Procedurii de sistem privind digitalizarea unor procese interne prin intermediul aplicatiei web 
Pagina TA in cadrul UVT 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /20.09.2021, cu privire la avizarea 
Calendarului admiterii la programe postdoctorale în anul universitar 2021-2022 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /20.09.2021, cu privire la avizarea 
modificărilor la Regulamentul privind acordarea titlurilor si distincţiilor onorifice la 
Universitatea de Vest din Timişoara 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /20.09.2021, cu privire la avizarea 
modificărilor la Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material 
pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din 
Timișoara 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr.6 /20.09.2021, cu privire la aprobarea 
modalității de semnare a Contractelor de închiriere a spațiilor de cazare, pentru anul universitar 
2021-2022 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr.7 /20.09.2021, cu privire la aprobarea 
modificării unor titulari de discipline din cadrul programului de studii postuniversitare de 
formare și dezvoltare profesională continuă „Analiză comportamentală aplicată. Intervenție în 
Tulburările de Spectru Autist” 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /20.09.2021, cu privire la avizarea 
modificărilor la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a 
studiilor universitare de licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara  
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• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /20.09.2021, cu privire la avizarea numirii 
doamnei Miculescu Gutan Alina în componența Comisiei de analiză disciplinară a UVT 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /20.09.2021, cu privire la avizarea 
modificărilor la Regulamentul privind elaborarea planurilor de învățământ pentru 
programele de studii din Universitatea de Vest din Timișoara 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /20.09.2021, cu privire la avizarea 
modificărilor la Metodologia privind organizarea procesului educațional în regim 
hibrid sau exclusiv online la Universitatea de Vest din Timișoara în semestrul I al 
anului 2021-2022 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /20.09.2021, cu privire la avizarea 
solicitării Facultății de Sociologie și Psihologie de a desfășura activitatea didactică din 
semestrul 1, an 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 20.09.2021 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /20.09.2021 
cu privire la avizarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, inclusiv cu descrierea sumară a 
investiției propuse a se realiza prin proiect, respectiv forma actualizată a documentației tehnico-

economice aferente cod SMIS 122196 „Extindere spații de învățământ existente pentru Facultatea de 
Arte și Design și Facultatea de Muzică și Teatru” 

 
Având în vedere: 
- Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
- Hotărârea Senatului nr. 46/16.11.2017 privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Instituțională a Universității 
de Vest din Timișoara (punctul 7); 
- HOTĂRÂREA NR. 64/3/3.3 din 06.09.2018 (PUNCTUL 3) Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați, respectiv forma actualizată a documentației tehnico-economice a proiectului ”Extindere Facultatea de 
Arte și Design și Facultatea de Muzică și Teatru” - cod SMIS 122196; 
- Autorizația de Construire nr. 1133/29.12.2020  

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a indicatorilor 
tehnico-economici actualizați, inclusiv cu descrierea sumară a investiției propuse a se realiza prin proiect, 
respectiv forma actualizată a documentației tehnico-economice aferente cod SMIS 122196 „Extindere 
spații de învățământ existente pentru Facultatea de Arte și Design și Facultatea de Muzică și Teatru” 
(Anexa 1) 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /20.09.2021 
cu privire la avizarea Procedurii de sistem privind digitalizarea unor procese interne prin 

intermediul aplicatiei web Pagina TA in cadrul UVT 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Procedurii de 
sistem privind digitalizarea unor procese interne prin intermediul aplicatiei web Pagina TA in cadrul 
UVT ( Anexa 2)  

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /20.09.2021 
cu privire la avizarea Calendarului admiterii la programe postdoctorale în anul universitar 

2021-2022 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a 
Calendarului admiterii la programe postdoctorale în anul universitar 2021-2022, la propuerea CSUD 
(Anexa 3)  
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /20.09.2021 

cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentul privind acordarea titlurilor si distincţiilor 
onorifice la Universitatea de Vest din Timişoara 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a modificărilor la 
Regulamentul privind acordarea titlurilor si distincţiilor onorifice la Universitatea de Vest din 
Timişoara (Anexa 4) 
 

 
Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /20.09.2021 

cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de 
sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din 

Timișoara 
 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a modificărilor la 
Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la 
ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (Anexa 5) 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr.6 /20.09.2021 
cu privire la aprobarea modalității de semnare a Contractelor de închiriere a spațiilor de cazare, pentru 

anul universitar 2021-2022 
 
Consiliul de Administraţie a aprobat favorabil ca modalitatea de semnare a Contractelor de închiriere a 
spațiilor de cazare, pentru anul universitar 2021-2022, să se facă fie electronic, fie olograf.  
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr.7 /20.09.2021 
cu privire la aprobarea modificării unor titulari de discipline din cadrul programului de studii 

postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Analiză comportamentală aplicată. 
Intervenție în Tulburările de Spectru Autist” 

 
Consiliul de Administraţie a aprobat favorabil modificarea unor titulari de discipline din cadrul 
programului de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Analiză 
comportamentală aplicată. Intervenție în Tulburările de Spectru Autist” (Anexa 6). 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /20.09.2021 
cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de 

finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara  
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a modificărilor la 
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de 
licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara ( Anexa 7) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /20.09.2021 
cu privire la avizarea numirii doamnei Miculescu Gutan Alina în componența  

Comisiei de analiză disciplinară a UVT 
 

Consiliul de Administraţie a aprobat favorabil numirea doamnei Miculescu Gutan Alina, în Comisia de 
analiză disciplinară a UVT, în poziția de secretar supleant rămasă vacantă ca urmare a incetării CIM a 
doamnei Popescu Carmen.  
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /20.09.2021 
cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentul privind elaborarea planurilor de 

învățământ pentru programele de studii din Universitatea de Vest din Timișoara 
 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a modificărilor la 
Regulamentul privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studii din 
Universitatea de Vest din Timișoara (Anexa 8) 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /20.09.2021 
cu privire la avizarea modificărilor la Metodologia privind organizarea procesului educațional 
în regim hibrid sau exclusiv online la Universitatea de Vest din Timișoara în semestrul I al 

anului 2021-2022 
 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a modificărilor la 
Metodologia privind organizarea procesului educațional în regim hibrid sau exclusiv online la 
Universitatea de Vest din Timișoara în semestrul I al anului 2021-2022 (Anexa 9) 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /20.09.2021 
cu privire la avizarea solicitării Facultății de Sociologie și Psihologie de a desfășura activitatea 

didactică din semestrul 1, an universitar 2021-2022 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a solicitării 
Facultății de Sociologie și Psihologie de a desfășura activitatea didactică din semestrul 1, an universitar 
2021-2022, în format exclusiv online pentru toate programele de studii de la ciclul Licență și Master, 
pentru toți anii (Anexa 10). 
 

RECTOR, 
 
 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 
 

Aviz juridic, 
 

Jurist Nadia Topai 
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