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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 15.11.2021. 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 /15.11.2021, cu privire la avizarea 
Regulamentului privind organizarea mobilităţilor Erasmus + Incoming la Universitatea de 
Vest din Timişoara 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /15.11.2021, cu privire la avizarea 
Regulamentului privind organizarea mobilităţilor Erasmus + Outgoing la Universitatea de 
Vest din Timişoara 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /15.11.2021, cu privire la avizarea 
Regulamentului Universităţii de Vest din Timișoara privind recunoaşterea perioadelor de 
studiu și/sau practică efectuate de către studenţi în cadrul programelor de mobilităţi 
internaţionale 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /15.11.2021, cu privire la avizarea 
Programului Anual al Achiziţiilor Publice (valori fără TVA), întocmit în conformitate cu 
prevederile Capitolului II Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice, Versiunea 1, 
Revizia 4, noiembrie 2021 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /15.11.2021, cu privire la avizarea 
înființării programului de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 
continuă: Fotografie și video de eveniment 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /15.11.2021, cu privire la avizarea 
înființării programului de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 
continuă: Psihologie judiciară - evaluare și intervenție 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /15.11.2021, cu privire la avizarea Listei 
posturilor de cercetare vacante propuse a fi scoase la concurs din cadrul ICAM (ediția 
noiembrie 2021) 
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• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /15.11.2021, cu privire la avizarea 
Calendarului de ocupare a posturilor de cercetare vacante din cadrul ICAM (ediția noiembrie 
2021) 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /15.11.2021, cu privire la avizarea 
propunerii de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa Socialium Scientiarium, 
domnului Prof. univ. dr. Romiță IUCU-BUMBU 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /15.11.2021, cu privire la avizarea 
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor 
universitare de licență și de masterat la UVT și a anexei - Metodologia privind activitatea de 
coordonare a elaborării lucrărilor de finalizare a studiilor și privind activitatea de verificare a 
originalității lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat la UVT 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /15.11.2021, cu privire la aprobarea 
Procedurii privind elaborarea și avizarea regulamentelor privind organizarea și desfășurarea 
concursurilor pentru elevi derulate în cadrul Universității de Vest din Timișoara 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /15.11.2021, cu privire la avizarea formei 
Contractului de Cercetare Postdoctorală Avansată 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /15.11.2021, cu privire la aprobarea 
declanșării procedurii de evaluare externă pentru domeniile de studii universitare de masterat 
din 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 ordinară din data de 15.11.2021 
 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /15.11.2021 
cu privire la avizarea Regulamentului privind organizarea mobilităţilor Erasmus + Incoming la 

Universitatea de Vest din Timişoara 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Regulamentului 
privind organizarea mobilităţilor Erasmus + Incoming la Universitatea de Vest din Timişoara ( Anexa 
1) 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /15.11.2021 
cu privire la avizarea Regulamentului privind organizarea mobilităţilor Erasmus + Outgoing la 

Universitatea de Vest din Timişoara 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Regulamentului 
privind organizarea mobilităţilor Erasmus + Outgoing la Universitatea de Vest din Timişoara (Anexa 
2) 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /15.11.2021 
cu privire la avizarea Regulamentului Universităţii de Vest din Timișoara privind  

recunoaşterea perioadelor de studiu și/sau practică efectuate de către studenţi în cadrul programelor 
de mobilităţi internaţionale 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Regulamentului 
Universităţii de Vest din Timișoara privind recunoaşterea perioadelor de studiu și/sau practică 
efectuate de către studenţi în cadrul programelor de mobilităţi internaţionale (Anexa 3) 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /15.11.2021 
cu privire la avizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice (valori fără TVA), întocmit în 

conformitate cu prevederile Capitolului II Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice, 
Versiunea 1, Revizia 4, noiembrie 2021 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Programului 
Anual al Achiziţiilor Publice (valori fără TVA), întocmit în conformitate cu prevederile Capitolului II 
Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice, Versiunea 1, Revizia 4, noiembrie 2021, conform 
HG 395/2016, pentru necesităţile de produse, servicii şi lucrări centralizate la nivelul Universităţii de Vest 
din Timişoara. ( Anexa 4) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /15.11.2021 
cu privire la avizarea înființării programului de studii postuniversitare de formare și dezvoltare 

profesională continuă: Fotografie și video de eveniment 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a propunerii de 
înființare a programului de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă: 
Fotografie și video de eveniment ( Anexa 5). 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /15.11.2021 
cu privire la avizarea înființării programului de studii postuniversitare de formare și dezvoltare 

profesională continuă: Psihologie judiciară - evaluare și intervenție 
 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a propunerii de 
înființare a programului de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă: 
Psihologie judiciară - evaluare și intervenție (Anexa 6). 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /15.11.2021 
cu privire la avizarea Listei posturilor de cercetare vacante propuse a fi scoase la concurs din cadrul 

ICAM (ediția noiembrie 2021) 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Listei posturilor 
de cercetare vacante propuse a fi scoase la concurs din cadrul ICAM (ediția noiembrie 2021) (Anexa 7) 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /15.11.2021 
cu privire la avizarea Calendarului de ocupare a posturilor de cercetare vacante din cadrul ICAM 

(ediția noiembrie 2021) 
 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Calendarului de 
ocupare a posturilor de cercetare vacante din cadrul ICAM (ediția noiembrie 2021) (Anexa 8) 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /15.11.2021 
cu privire la avizarea propunerii de acordare a titlului onorific de  

Doctor Honoris Causa Socialium Scientiarium,  
domnului Prof. univ. dr. Romiță IUCU-BUMBU 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a propunerii 
Facultății de Sociologie și Psihologie de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa Socialium 
Scientiarium, domnului Prof. univ. dr. Romiță IUCU-BUMBU (Anexa 9). 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /15.11.2021 

cu privire la avizarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a 
studiilor universitare de licență și de masterat la UVT și a anexei - Metodologia privind activitatea de 

coordonare a elaborării lucrărilor de finalizare a studiilor și privind activitatea de verificare a 
originalității lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat la UVT 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Regulamentului 
privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de 
masterat la UVT și a anexei - Metodologia privind activitatea de coordonare a elaborării lucrărilor de 
finalizare a studiilor și privind activitatea de verificare a originalității lucrărilor de finalizare a 
studiilor universitare de licență și de masterat la UVT. ( Anexa 10a si 10b).  
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /15.11.2021 
cu privire la aprobarea Procedurii privind elaborarea și avizarea regulamentelor privind organizarea și 

desfășurarea concursurilor pentru elevi derulate în cadrul Universității de Vest din Timișoara 
 
Consiliul de Administraţie a aprobat favorabil Procedura privind elaborarea și avizarea regulamentelor 
privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru elevi derulate în cadrul Universității de Vest 
din Timișoara ( Anexa 11). 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /15.11.2021 
cu privire la avizarea formei Contractului de Cercetare Postdoctorală Avansată 

 
Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a formei 
Contractului de Cercetare Postdoctorală Avansată ( Anexa 12) 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /15.11.2021 
cu privire la aprobarea declanșării procedurii de evaluare externă pentru domeniile de studii 

universitare de masterat din UVT 
 
Consiliul de Administraţie a aprobat favorabil declanșarea procedurii de evaluare externă pentru 
domeniile de studii universitare de masterat: Arte vizuale, Drept, Fizică, Istorie, Filologie, Teologie, 
Informatică, Muzică, Teatru și artele spectacolului, Asistență socială, Psihologie, Sociologie, Filosofie, 
Relații internaționale și studii europene, Științe ale comunicării, Științe politice, Studii de securitate. 
 
 
 

RECTOR, 
 
 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 
 

Aviz juridic, 
 

Jurist Nadia Topai 
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