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Către, 
Senatul Universității de Vest din Timișoara 

Nr. 1 120 5.2021 .03.0 7 
 

Domnule Președinte, 
 

Având în vedere dispozițiile cuprinse în: 
 

- OUG nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de 
învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

- ORDINUL nr. 3.235/93/2021 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, modificat și completat prin Ordinul comun al 
Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății nr. 3.459/280/2021; 

- HG nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 
februarie 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea 
și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19; 

- 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 siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 
virusul SARS – CoV-2, ediția a II-a, aprobată prin HS UVT nr. 33/2021; 

- Rata incidenței cazurilor de 7,49 cazuri la 1000 locuitori în ultimele 14 zile în Municipiul 
Timișoara; 

- Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6578/06.03.2021 privind 
instituirea măsurii de carantină zonală pentru Municipiul Timișoara, comuna Moșnița Nouă, 
comuna Ghiroda, comuna Giroc și comuna Dumbrăvița, județul Timiș; 

 
În calitate de responsabil cu coordonarea activităților de prevenire a infectării cu SARSCoV-2 la nivelul 
Universității de Vest din Timișoara, pentru a preveni şi diminua răspândirea infectării cu SARS-CoV-2, 
față de prevederile art. 7 din OUG nr. 141/2020, propun Senatului UVT adoptarea unei hotărâri prin care 
să se decidă:  

• suspendarea tuturor activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența 
fizică a studenților în UVT, activitățile didactice urmând să se realizeze în regim online 
pentru toate ciclurile de studii și pentru toate specializările facultăților din cadrul UVT 
până când rata incidenței cumulate la nivelul localității Timișoara va scădea sub pragul de 
6/1000 locuitori. 

 
 

Cu aleasă considerație, 
 

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV ADJUNCT AL UVT 
 

Dr. Vlad Petcu 
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