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Nr. Înreg. 13309/0-1/ 16.03.2021 
Către: Direcţia Generală Învăţământ Universitar 
În atenția Doamnei Daniela Vasilica BURGHILĂ, 
 
 

 
Situaţie justificativă privind utilizarea fondurilor pentru situaţiile speciale 2020 

 
Universitatea de Vest din Timișoara a depus în baza Ordinului Nr. 3.132 din 30 ianuarie 2020 privind constituirea şi utilizarea fondului 
pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru 
anul 2020, și a implementat următoarele propuneri de proiecte: 
 
- Cererea de proiect 1 cu titlul UVT Liberty Run   
- Cererea de proiect 2 cu titlul Security Challenges in the Balkans 
- Cererea de proiect 3 cu titlul Find your way to UVT   
- Cererea de proiect 4 cu titlul Performanță și excelență în UVT    
- Cererea de proiect 5 cu titlul Împreună pentru un viitor de succes 
- Cererea de proiect 6 cu titlul Aniversare 30 – Arte și Design 
- Cererea de proiect 7 cu titlul Interdesign – design the future 
- Cererea de proiect 8 cu titlul UVT.SmartBits - Inițiativa Digitală 
- Cererea de proiect 1 cu titlul Pilotarea unui sistem complex de intervenții pentru creșterea potențialului de networking 
internațional în domeniul cercetării în UVT 
- Cererea de proiect 2 cu tilul Săptămâna de inițiere la UVT & Univibes 
- Cererea de proiect 3 cu titlul Revoluția Culturală web2.0 și implicațiile acesteia asupra învățământului stem 
 
Ca urmare a implementării proiectelor amintite, au fost atinse următoarele rezultate: 
 Cererea de proiect 1 cu titlul UVT Liberty Run   

- dezvoltarea spiritului cultural în domeniul artelor pentru minim 700 de studenți iubitori de sport și nu numai; 
- formarea unui public receptiv format din tineri din Timișoara care să participe și să contribuie în mod activ la evenimente viitoare 

cultural-sportive; 
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- crearea unui model perpetuu de evenimente care să se deruleze anual în Timișoara, în vederea sprijinirii educației şi culturii 
tinerilor şi a demersului de Timișoara capitală culturală 2021. 

 Cererea de proiect 2 cu titlul Security Challenges in the Balkans 
- organizarea și derularea summit-ului Security Challenges in the Balkans concentrat pe tema dezvoltării și consolidării culturii 

securității la nivel internațional, cu implicații asupra sectoarelor și subsectoarelor de bază: economie, energie, sănătate, tehnologie, 
mediu și alimentație.  

 
 Cererea de proiect 3 cu titlul Find your way to UVT    

- realizarea de kituri destinate elevilor și studenților; 
- realizarea unui site de promovare a procesului de admitere la UVT și a unei broșuri de promovare a procesului de admitere, 

precum și un Ghid al studentului UVT; 
- desfășurarea a 60 de evenimente de promovare a ofertei educaționale a universității destinate elevilor, sub formă de webinare, și 

participarea la târguri educaționale online;  
- organizarea a cinci webinare de dezvoltare personală destinate elevilor abordând temele: autocunoașterea și dezvoltarea 

personală, procrastinarea, gestionarea anxietății, managementul timpului și al stresului; 
- organizarea a opt centre de admitere – unul în Timișoara, la sediul central UVT, și alte șapte în municipii reședință de județ din 

regiunile bazinului principal de selecție a studenților UVT: Arad, Alba, Bihor, Caraș Severin, Hunedoara, Gorj, Mehedinți. 
 
 Cererea de proiect 4 cu titlul Performanță și excelență în UVT  

- stimularea profesionalismului și excelenței în activități didactice și de cercetare, prin aplicarea unui concept nou, inovator - 
Teaching & Learning Brand UVT ; 

- recunoașterea meritelor și performanței în 10 domenii specifice activităților didactice, de cercetare, implicare civică și socială; 
- derularea online a conferinței pentru identificarea potențialului creșterii profesionalismului și excelenței învătământului superior din 

România; 
- derularea online a simpozionul Excelență didactică, cercetare și implicare comunitară în UVT. 

 
 Cererea de proiect 5 cu titlul Împreună pentru un viitor de succes 

- menținerea și dezvoltarea comunității de alumni a UVT;  
- consolidarea unei reţele de parteneri strategici în vederea ofertării unor programe educaționale de calitate și adaptate cerințelor 

pieței muncii din regiune, dar și creșterii gradului de inserție a absolvenților pe piața muncii regională și națională; 
- derularea de workshopuri cu comunitatea Alumni în scopul unei mai bune inserții pe piața muncii și adaptabilitatea programelor 

educaționale ale UVT. 
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 Cererea de proiect nr.6 cu titlul Aniversare 30 – Arte și Design 
- derularea expoziției cadrelor didactice – Paideia 1 cu lucrări de artă ale cadrelor didactice de la secțiile Grafică, Design, Foto-

Video, Ceramică, Modă-design vestimentar, și parțial Arte Textile; Paideia 2 cu lucrări ale cadrelor didactice de la secțiile pictură, 
sculptură, restaurare, istoria și teoria artelor, parțial Arte textile; expoziția unei selecții de absolvenți de valoare ce a cuprins lucrări 
conexe specializărilor: pictură, grafică, sculptură, design, ceramică, arte textile, restaurare, foto-video, design vestimentar; 
expoziția PICTURĂ (1+2); expoziția ODISEEA cu lucrări ale primei generații de absolvenți de la redeschiderea facultății după 
căderea comunismului; 

- realizarea de interviuri filmate cu cadrele didactice din facultate care dincolo de aniversare vor constitui și un patrimoniu 
documentar pentru UVT; 

- susținerea unui proiect editorial menit să documenteze istoria de 30 de ani, dar și contextul anterior prin texte, documente și 
fotografii de arhivă; 

- editarea web-site instituțional unde sunt accesibile toate proiectele expoziționale și toate materialele documentare conexe: 
https://arte-fact.uvt.ro. 

 
 Cererea de proiect 7 cu titlul Interdesign – design the future 

- derularea expoziției Interdesign 2020 cu lucrări ce provin de la 143 de designeri, din țări precum: Canada, China, Grecia, India, 
Malaezia, Polonia, România, Republica Moldova, Serbia, Turcia și Ungaria, grupate în cinci secțiuni: Design grafic, Design 
ambiental, Design de bijuterie, Design industrial și Design vestimentar, având ca tematică Design the future.  

- derularea de interviuri cu persoanele decizionale, dar și filmări speciale cu ansamblul expozițional (6 clipuri postate pe platformele 
UVT sau pe cele de socializare și streaming); 

- susținerea unui proiect editorial menit să reunească toate lucrările într-un catalog de expoziție - Catalog  INTERDESIGN – design 
the future, ediție bilingvă; 

- editarea unui web-site instituțional unde sunt accesibile toate proiectele din expoziție, dar și toate materialele conexe: https://arte-
fact.uvt.ro/project/interdesign2020; 

- realizarea unei serii de clipuri care au rulat pe panouri publicitare led în zone cu trafic intens din Timișoara; 
- INTERDESIGN – design the future a generat și un „out-put” conex prin semnarea unui Memorandum of Understanding de 

colaborare între UVT și Tianjin Academy of Fine Arts. 
 
 Cererea de proiect 8 cu titlul UVT.SmartBits - Inițiativa Digitală 

- identificarea unor bune practici în dezvoltarea de ecosisteme digitale relevante destinate învățământului superior; 
- derularea unei conferințe menite să reunească specialiști din domeniul academic, instituții publice locale, centrale, precum și 

entități relevante din mediul privat, în vederea explorării oportunităților pe care transformarea digitală le deschide pentru sistemul 
public; 
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- crearea unui program de dezvoltare și creștere de competențe digitale pentru persoane din comunitatea academică a Universității 
de Vest din Timișoara. 

 
 Cererea de proiect 1 cu titlul Pilotarea unui sistem complex de intervenții pentru creșterea potențialului de networking 

internațional în domeniul cercetării în UVT 
- asigurarea resurselor necesare instituţiilor de învăţământ superior pentru organizarea unor activităţi ocazionale (conferinţă, 

simpozion, workshop) de interes naţional, programate de către instituţiile de învăţământ superior, în scopul dezvoltării activităţilor 
de cercetare; 

- susținerea activităților specifice de internaționalizare a cercetării; 
- oferirea de suport pentru cercetarea studenților, în contextul procesului educațional; 
- sprijin pentru o abordare bazată pe evidențe a carierei universitare. 

 
 Cererea de proiect 2 cu titlul Săptămâna de inițiere la UVT & Univibes 

- derularea săptămânii de inițiere la UVT având ca public țintă toți cei peste 4500 de studenți din anul I al ciclului de studii universitare 
de licență – majoritatea activităților s-au desfășurat în regim online, prin intermediul platformei Zoom; 

- derularea Univibes by UVT 2020 sub forma unui concert; 
- realizarea a 2260 de kituri destinate studenților UVT,  

 
 Cererea de proiect 3 cu titlul Revoluția Culturală web2.0 și implicațiile acesteia asupra învățământului stem 

- derularea Zilelor Carierei @BC cu participarea principalilor angajatori din domeniile Biologie/Chimie (BBraun Pharmaceuticals, 
STADA – Hemofarm, AQUATIM SA, MedLife, SYNEVO, Regina Maria, etc) și potențialii angajați (studenți de la ciclurile de licență 
și de la master). S 

- derulare Webinar - „Schimb de bune practici în predarea/evaluarea disciplinelor STEM”; 
- derulare Webinar - „Predare/evaluare online în Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie - realități și provocări"; 
- derulare Workshop: „Formarea unei resurse umane performante pentru învățământul preuniversitar. Paradigme în 

predarea/evaluarea online a disciplinelor STEM”; 
- derulare Webinar – „Revoluția culturală WEB 2.0 și implicațiile acesteia asupra învățământului STEM. Paradigme în 

predarea/evaluarea online a disciplinelor STEM.”  
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Raportare execuție bugetară proiecte FSS 2020 

Nr. 
Crt. Beneficiar 

Program 
de 

finanțare Titlu proiect 
Nr. Adresă aprobare 

proiect 

Total 
valoare 

aprobată 
MEC 

Execuție buget 
proiect 

1 
Universitatea de Vest din 
Timisoara FSS 2020 Cererea de proiect 1 cu titlul UVT Liberty Run   Nr. 28137/1/07.05.2020 264,900.00 247,113.00 

2 
Universitatea de Vest din 
Timisoara FSS 2020 

Cererea de proiect 2 cu titlul Security 
Challenges in the Balkans Nr. 28137/2/07.05.2021 242,000.00 229,276.00 

3 
Universitatea de Vest din 
Timisoara FSS 2020 

Cererea de proiect 3 cu titlul Find your way to 
UVT   Nr. 28137/3/07.05.2022 192,300.00 184,494.00 

4 
Universitatea de Vest din 
Timisoara FSS 2020 

Cererea de proiect 4 cu titlul Performanță și 
excelență în UVT    Nr. 28137/4/07.05.2023 181,250.00 149,864.00 

5 
Universitatea de Vest din 
Timisoara FSS 2020 

Cererea de proiect 5 cu titlul Împreună pentru 
un viitor de succes Nr. 28137/5/07.05.2024 478,200.00 453,065.00 

6 
Universitatea de Vest din 
Timisoara FSS 2020 

Cererea de proiect 6 cu titlul Aniversare 30 – 
Arte și Design Nr. 28137/6/07.05.2025 71,280.00 68,804.00 

7 
Universitatea de Vest din 
Timisoara FSS 2020 

Cererea de proiect 7 cu titlul Interdesign – 
design the future Nr. 28137/7/07.05.2026 55,400.00 50,995.00 

8 
Universitatea de Vest din 
Timisoara FSS 2020 

Cererea de proiect 8 cu titlul UVT.SmartBits - 
Inițiativa Digitală Nr. 28137/8/07.05.2027 264,000.00 139,099.00 

9 
Universitatea de Vest din 
Timisoara FSS 2020 

Cererea de proiect 1 cu titlul Pilotarea unui 
sistem complex de intervenții pentru 
creșterea potențialului de networking 
internațional în domeniul cercetării în UVT Nr. 28748/1/07.05.2027 305,570.00 304,874.00 

10 
Universitatea de Vest din 
Timisoara FSS 2020 

Cererea de proiect 2 cu tilul Săptămâna de 
inițiere la UVT & Univibes Nr. 28748/2/07.05.2028 193,900.00 176,365.00 
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11 
Universitatea de Vest din 
Timisoara FSS 2020 

Cererea de proiect 3 cu titlul Revoluția 
Culturală web2.0 și implicațiile acesteia 
asupra învățământului stem Nr. 28748/3/07.05.2029 98,180.00 83,550.00 

 

 
 
 
 
Reprezentant legal, 
 
Rector 
Prof. Univ. Dr. Pirtea Marilen Gabriel 
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