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 Nr. înregistrare  

  
 
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 ordinară din data de 07.01.2022. Prezentele Hotărâri și anexele aferente 
pot fi accesate la adresa: https://www.uvt.ro/ro/organizare/consiliul-de-administratie/hotararile-consiliul-
de-administratie/ 
 
 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /07.01.2022, cu privire la aprobarea 
Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial (SCIM) al UVT pentru 
anul 2022. 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /07.01.2022, cu privire la aprobarea 
Procedurii operaționale privind semnarea documentelor prin intermediul semnăturii 
electronice simple, avansate sau calificate PO.UVT-DTDA-01. 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /07.01.2022, cu privire la aprobarea unui 
transfer temporar din excedentul anilor precedenţi în vederea derulării în bune condiții a 
operațiunilor economico - financiare pe parcursul anului 2022. 

• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /07.01.2022, cu privire la avizarea 
prelungirii termenului de înmatriculare a cetățenilor din state terțe UE la programele de studii 
ale UVT. 

 
 
 
 
 
 

RECTOR, 
 
 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA  
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 HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNIVERSITĂTII DE VEST DIN 

TIMISOARA, 
 adoptate în ședința ordinară din data de 07.01.2022 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /07.01.2022 
cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 

(SCIM)  
al UVT pentru anul 2022 

 
Consiliul de Administraţie a aprobat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern 
managerial (SCIM) al UVT pentru anul 2022 (Anexa 1). 
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /07.01.2022 
cu privire la aprobarea Procedurii operaționale privind semnarea documentelor prin 
intermediul semnăturii electronice simple, avansate sau calificate PO.UVT-DTDA-01 

 
Consiliul de Administraţie a aprobat Procedurii operaționale privind semnarea documentelor 
prin intermediul semnăturii electronice simple, avansate sau calificate PO.UVT-DTDA-01 
(Anexa 2). 

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /07.01.2022 
cu privire la aprobarea unui transfer temporar din excedentul anilor precedenţi în 

vederea derulării în bune condiții a operațiunilor economico - financiare pe parcursul 
anului 2022 

 
 

Consiliul de Administraţie a aprobat transferul sumei de 22.000.000 lei din excedentul anilor 
precedenţi pentru acoperirea golurilor de casa, pe sursa F, în vederea derulării în bune condiții a 
operațiunilor economico - financiare pe parcursul anului 2022, după cum urmează:  

- Salarii: 13.000.000 lei 
- Materiale: 2.000.000 lei 
- Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă: 2.000.000 lei 
- Burse: 2.500.000 lei 
- Transport studenți: 100.000 lei, 
- Investiţii: 2.400.000 lei. 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /07.01.2022 

cu privire la avizarea prelungirii termenului de înmatriculare a cetățenilor din state terțe UE la 
programele de studii ale UVT 

 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a 
propunerii de prelungire a termenului limită de înmatriculare, până la 18 februarie 2022, ca 
urmare a condițiilor pandemice, a cetățenilor din state terțe UE la programele de studii de licență, 
masterat și doctorat care au primit o scrisoare de acceptare la studii în România, la UVT, 
începând cu anul universitar în curs. 
 
 
 
 
 

RECTOR, 
 
 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
 
 

Aviz juridic, 
 

Jurist Nadia Topai 
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