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MĂSURI ADMINISTRATIVE 
 

privind modalitatea de desfășurare a alegerilor parțiale pentru funcțiile și structurile  
de conducere organizate în luna februarie 2022 în cadrul  

UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA  
 

- în contextul măsurilor impuse pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 – 
 

Data, ora și locul desfășurării procesului de alegeri:  
 

I. 21.02.2022, Universitatea de Vest din Timișoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, 
județul Timiș: 

 
a) Aula Magna „Ioan Curea” – etaj 1 – interval orar 08:00-18:00; 
 
b) Amfiteatrul A01- parter – interval orar 12:00 – 18:00. 

 
II. 28.02.2022, Universitatea de Vest din Timișoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara, 

județul Timiș: 
 

a) Aula Magna „Ioan Curea” - etajul 1 – interval orar 08:00-18:00; 
 
b) Amfiteatrul A11 - etajul 1– interval orar 12:00 – 18:00. 

 
 
Având în vedere dispozițiile: 
 
- Hotărârii Guvernului nr. 171/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 7 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
- Ordinului nr. 5338/2015/2021 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, cu modificăril și completările ulterioare; 
- Ordinului 3577/831/202 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus 
SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate 
şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă; 
- Procedura 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 (COD: PS.-UVT-DGA – 01); 
- Planul de măsuri și norme pentru organizarea activităţii în cadrul Universității de Vest din 
Timișoara în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-
CoV-2 - an universitar 2021/2022, 
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pentru derularea întregului proces de alegeri1 în condiții de siguranță epidemiologică, atât membrii 
Biroului Electoral Central al UVT, electorii cât și orice altă persoană implicată în procesul de 
alegeri, trebuie să respecte următoarele măsuri de siguranță: 
 
- accesul în spațiile destinate derulării procesului electoral se face: 

• după efectuarea triajului observațional prin verificarea temperaturii la intrarea în 
sediul UVT, care trebuie să fie de cel mult 37,3 grade C; 

• numai prin culoarele de circulație marcate în acest sens;  
• cu purtarea obligatorie a măștii de protecție, astfel încât să le fie acoperite nasul și 

gura,  pe toată durata participării la procesul de alegeri; 
• după igienizarea mâinilor, prin folosirea substanțelor dezinfectante amplasate la 

intrarea în spațiile destinate derulării procesului electoral; 
 
- în spațiile destinate derulării procesului electoral (Aula Magna „Ioan Curea” și Amfiteatrul A11): 

• se va respecta o distanță de minim 1,5m între persoane; 
• se va părăsi spațiul imediat după finalizarea tuturor etapelor pe care le presupune 

procesul electoral prin căile de acces marcate în acest sens; 
• se va limita contactul cu alte persoane la maximum 15 minute; 
• se va proceda la aerisirea spațiilor timp de cel puțin 10 minute, din oră în oră; 
• se vor menține libere căile de acces. 

 
Datele de contact ale persoanei responsabile cu coordonarea activităților de prevenire a infectării 

cu virusul SARSCoV-2 în Universitatea de Vest din Timișoara sunt următoarele: 
 
Numele și prenumele: Vlad Petcu 
Funcția: Director general administrativ adjunct 
Date de contact:  

Email:  vlad.petcu@e-uvt.ro 
 
Telefon: 0256 592 309 

 
 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 
 
 

Rector, 
 

Prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea 
 
 
 

 
1 Derulat în acord cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, ale Cartei UVT adoptată la data de 30.05.20219 
de Senatul UVT, respectiv ale Regulamentului cuprinzând Metodologia privind alegerile structurilor și funcțiilor de 
conducere ale Universității de Vest din Timișoara pentru mandatul 2020 – 2024. 

, 


