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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 26.03.2020. Prezentele Hotărâri și anexele
aferente pot fi accesate la adresa:
http://www.uvt.ro/ro/uvt/organizare/consiliul-de-administratie/sedinte-hotarari/



Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /26.03.2020, cu privire la
aprobarea măsurilor de prevenire și răspândire a COVID-19 în UVT, în condițiile
instaurării stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020, precum și măsurile luate prin
Ordonanțele militare nr. 1 – 3/2020
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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNIVERSITĂTII DE VEST DIN
TIMISOARA,
adoptate în ședința extraordinară din data de 26.03.2020
Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /26.03.2020
cu privire la aprobarea măsurilor de prevenire și răspândire a COVID-19 în UVT, în
condițiile instaurării stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020, precum și măsurile luate prin
Ordonanțele militare nr. 1 – 3/2020
Având în vedere contextul actual al măsurilor de prevenire și monitorizare a riscurilor
privind COVID-19 (Coronavirus) în UVT și al instaurării stării de urgență prin Decretul nr.
195/2020, precum și măsurile luate prin Ordonanțele militare nr. 1 – 3/2020, Consiliului de
Administrație al UVT a aprobat următoarele:
1. Se sistează toate deplasările interne și externe, în interes de serviciu, ale personalului,
studenților și invitaților UVT, pe durata stării de urgență.
2. Prin excepție, pe perioada stării de urgență, cu aprobarea prealabilă a conducerii
universității, pot fi realizate doar deplasări interne în interes de serviciu, necesare pentru
asigurarea bunei funcționări a instituției.
3. Personalul și studenții UVT care au avut aprobate deplasări interne și/sau externe și
care nu efectuează deplasare ca urmare a sistării acestora pot solicita decontarea
sumelor deja cheltuite și care nu se pot recupera de la prestatorii de servicii, conform
reglementărilor legale în vigoare.
4. Sumele solicitate spre decontare conform prevederilor de la pct. 3 se vor înregistra pe
cheltuieli.
5. Pentru deplasările menționate la pct. 1 și pct. 2, în cazul în care cheltuielile de deplasare
au fost angajate în baza unor contracte încheiate între UVT și diverși prestatori de
servicii, se va activa clauza de forță majoră prevăzută în aceste contracte și, dacă este
cazul, vor fi recuperate sumele avansate.
6. Prevederile de la pct. 1-5. se aplică și în cazul invitaților și colaboratorilor externi ai
UVT ale căror deplasări nu s-au mai realizat datorită anulării evenimentelor în
condițiile pandemiei de Covid19 și a decretării stării de urgență.
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