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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 06.10.2021. 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 /06.10.2021, cu privire la avizarea formei 
revizuite a Procedurii de Sistem privind modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice și 
de implementare a planului de măsuri privind organizarea activităţilor în cadrul Universității 
de Vest din Timișoara în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor 
cu virusul SARS-CoV-2. 

 
• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /06.10.2021, cu privire la avizarea 

propunerii de mandatare a Consiliului de Administrație al UVT pentru adoptarea măsurilor 
prevăzute de art. 6 alin. (11) și 7 alin. (3) din Ordinul nr. 5338/2015/2021, în urma 
propunerilor făcute de facultăți, determinate de schimbarea situației epidemiologice 

 
• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /06.10.2021, cu privire la avizarea 

raportului de evaluare internă a Domeniului de studii universitare de doctorat ”Economie” din 
cadrul Școlii Doctorale de Economie și de Administrare a Afacerilor – IOSUD UVT 

 
 
 
 

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 06.10.2021 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /06.10.2021 
cu privire la avizarea formei revizuite a Procedurii de Sistem privind modalitatea de desfăşurare a 
activităţilor didactice și de implementare a planului de măsuri privind organizarea activităţilor în 

cadrul Universității de Vest din Timișoara în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a formei revizuite a 
Procedurii de Sistem privind modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice și de implementare a 
planului de măsuri privind organizarea activităţilor în cadrul Universității de Vest din Timișoara în 
condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, 
conform ultimelor reglementări legislative în vigoare ( Anexa 1)  
 

 
Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /06.10.2021 

cu privire la avizarea propunerii de mandatare a Consiliului de Administrație al UVT pentru adoptarea 
măsurilor prevăzute de art. 6 alin. (11) și 7 alin. (3) din Ordinul nr. 5338/2015/2021, 

în urma propunerilor făcute de facultăți, determinate de schimbarea situației epidemiologice 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a propunerii 
domnului Ec Vlad Petcu, în calitate de responsabil cu coordonarea activităților de prevenire a infectării cu 
SARS-CoV-2 la nivelul Universității de Vest din Timișoara, pentru a preveni şi diminua răspândirea 
infectării cu SARS-CoV-2, de mandatare a Consiliului de Administrație al UVT pentru adoptarea 
măsurilor prevăzute de art. 6 alin. (11) și 7 alin. (3) din Ordinul nr. 5338/2015/2021, în urma 
propunerilor făcute de facultăți, determinate de schimbarea situației epidemiologice. 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /06.10.2021 
cu privire la avizarea raportului de evaluare internă a Domeniului de studii universitare de doctorat 
”Economie” din cadrul Școlii Doctorale de Economie și de Administrare a Afacerilor – IOSUD UVT 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a raportului de 
evaluare internă a Domeniului de studii universitare de doctorat ”Economie” din cadrul Școlii Doctorale 
de Economie și de Administrare a Afacerilor – IOSUD UVT ( Anexa 2). 
 
 

RECTOR, 
 
 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 
 

Aviz juridic, 
 

Jurist Nadia Topai 
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