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Repertoarul UVT al ONG-urilor 

 

 Repertoarul UVT al ONG-urilor reunește acele organizații neguvernamentale partenere 

ale Universității de Vest din Timișoara (UVT).  

 Conform Regulament privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat 

aprobat de Senatul UVT, studenții ce desfășoară activități de voluntariat în cadrul organizațiilor 

neguvernamentale înscrise în Repertoarul UVT al ONG-urilor pot beneficia semestrial de credite 

pentru activitatea de voluntariat. 

 Organizațiile neguvernamentale ce doresc să fie parte din Repertoarul UVT al ONG-urilor 

trebuie să depună o cerere de înscriere (conform modelului atașat), însoțită de un raport de 

activitate pentru ultimul an. De asemenea, vă invităm să transmiteți alături de aceste documente 

și oferta activităților de voluntariat pe care o propuneți studenților UVT pentru anul universitar 

2019-2020. 

 Componența Repertoarului UVT al ONG-urilor se face publică pe site-ul instituției. 

 În data de 26.09.2019, în intervalul orar 09:00-15:00, va avea loc Târgul UVT al 

oportunităților de voluntariat, în cadrul Săptămânii de Inițiere la UVT, dedicat studenților ce vor 

începe anul 1 de studii universitare de licență în această toamnă, în holul central de la parterul 

sediului Universității de Vest din Timișoara (bd. Vasile Pârvan nr. 4). Organizațiile 

neguvernamentale interesate să fie prezente cu un stand la acest târg trebuie să trimită o 

solicitare în acest sens până cel târziu marți, 24.09.2019.  

 Cererile de înscriere în Repertoarul UVT al ONG-urilor sau de participare la Târgul UVT al 

oportunităților de voluntariat se vor transmite prin e-mail pe adresa de e-mail ong@e-uvt.ro.  
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Cerere de înscriere în Repertoarul UVT al ONG-urilor 

 

Subsemnatul/a, ___________________________, posesor al CI/BI seria ___________, 

număr _________, CNP ___________________, cu domiciliul pe _______________________, 

număr de telefon _______________, adresă de e-mail _________________________________, 

reprezentant legal al ____________________________________________________________, 

cu adresa _____________________________________________________________________, 

certificat de înregistrare fiscală numărul ____________, număr de telefon _________________, 

adresă de e-mail ___________________________, website _____________________________, 

cu domeniul de activitate ________________________________________________________, 

solicit înscrierea organizației / asociației / fundației mai sus menționate în Repertoarul UVT al 

ONG-urilor.  

Anexez un raport al activității organizației / asociației / fundației în ultimul an 

calendaristic.  

 

Data, 

 

Reprezentant legal, 

(nume, semnătură, ștampilă) 
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