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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 14.10.2020. 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 /14.10.2020, cu privire la avizarea 

măsurilor, în vederea prevenirii şi diminuării răspândirii potenţiale a infectării cu SARS-

CoV-2, pentru perioada 15.10.2020 - 29.10.2020 

 
 

 

 

 

 

 

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 14.10.2020 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /14.10.2020 

cu privire la avizarea măsurilor, în vederea prevenirii şi diminuării răspândirii 

potenţiale a infectării cu SARS-CoV-2, pentru perioada 15.10.2020 - 29.10.2020 

 

Având în vedere faptul că în cadrul Universității de Vest din Timișoara au fost testate 

pozitiv cu virusul COVID-19 un număr de 5 persoane în săptămâna 5-11 octombrie 2020, în 

acord cu prevederile: 

- Ordinului nr.5650/1670/2020 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi 

cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 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, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 893 din 30 septembrie 2020, Partea I; 

- Procedurii de sistem privind modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice și de 

implementare a planului de măsuri privind organizarea activităţilor în cadrul UVT în condiţii de 

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobate 

prin HS UVT nr. 20/24.09.2020; 

- Adresei nr. 26986/13.10.2020 transmisă de Direcția de Sănătate Publică Județeană 

Timiș, 

 

Consiliului de Administraţie al UVT, a avizat solicitarea domnului Director General 

Administrativ Adjunct Vlad Petcu, responsabil cu coordonarea activităților de prevenire a 

infectării cu SARSCoV-2 la nivelul Universității de Vest din Timișoara, a următoarelor măsuri, 

în vederea prevenirii şi diminuării răspândirii potenţiale a infectării cu SARS-CoV-2, după cum 

urmează. 

 

În perioada 15.10.2020 - 29.10.2020: 

1. Vor fi suspendate toate activitățile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică 

a studenților/cursanților în clădirea UVT; 

2. Vor fi suspendate toate celelalte activități întreprinse de UVT cu terțe persoane pentru 

realizarea cărora se impune prezența fizică a acestora din urmă în clădirea UVT. 
 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

Aviz juridic, 

 

 

Jurist Nadia Topai 
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