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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 extraordinară din data de 24.02.2022. 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 /24.02.2022, cu privire la aprobarea 
bugetului și a calendarului aferent aplicării procedurii la nivelul facultăților, în vederea aplicării 
Metodologiei - cadru privind stabilirea de salarii diferențiate pentru personalul din Universitatea 
de Vest din Timișoara 

 
• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /24.02.2022, cu privire la aprobarea listei 

cu beneficiarii de gradatii de merit pentru personalul didactic de predare și de cercetare și 
pentru personalul didactic-auxiliar 

 
• Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /24.02.2022, cu privire la aprobarea 

Comisiei de analiză a  procedurii de concurs pentru acordarea gradațiilor de merit la Facultatea 
de Chimie Biologie Geografie și a sesizării adresate Consiliului de Administratie al 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 extraordinară din data de 24.02.2022 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /24.02.2022 
cu privire la aprobarea bugetului și a calendarului aferent aplicării procedurii la nivelul facultăților, în 

vederea aplicării Metodologiei - cadru privind stabilirea de salarii diferențiate pentru personalul din 
Universitatea de Vest din Timișoara 

 
Consiliul de Administraţie a aprobat alocarea unui buget de 400.000 lei/lună, pentru perioada 1 aprilie 
2022 - 31 martie 2023 și a calendarului aferent aplicării procedurii la nivelul facultăților, în vederea 
aplicării Metodologiei-cadru privind stabilirea de salarii diferențiate pentru personalul din Universitatea 
de Vest din Timișoara (Anexa 1) 
 

 
Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /24.02.2022 

cu privire la aprobarea listei cu beneficiarii de gradatii de merit pentru personalul didactic de predare și 
de cercetare și pentru personalul didactic-auxiliar 

 
Consiliul de Administraţie a aprobat lista centralizată a beneficiarilor de gradații de merit ca urmare a 
derulării concursurilor de acordare a acestora personalului didactic de predare și de cercetare, desfășurate 
la nivelul facultăților UVT, în conformitate cu avizele date de Consiliile facultăților prin hotărâre, precum 
și a gradațiilor de merit pentru personalul didactic-auxiliar din cadrul universității, începând cu 01 martie 
2022, conform Anexei 2.  
 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /24.02.2022 
cu privire la aprobarea Comisiei de analiză a  procedurii de concurs pentru acordarea gradațiilor de 

merit la Facultatea de Chimie Biologie Geografie 
 și a sesizării adresate Consiliului de Administratie al UVT 

 
Consiliul de Administraţie a hotărât amânarea aprobării rezultatelor concursului de acordare a gradațiilor 
de merit de la Facultatea de Chimie Biologie Geografie și Facultatea de Economie și de Administrare a 
Afacerilor, și numirea unei comisii de analiză a sesizării transmise Consiliului de Administrație de către 
domnul Conf. univ. dr. Ciprian Șipos și de analiză a procedurii de concurs pentru acordarea gradațiilor de 
merit la Facultatea de Chimie Biologie Gegrafie, cu următoarea structură: Prorector Prof. Univ. Dr. Alin 
Sava – Presedintele comisiei - membru al Consiliului de Administrație, Prorector Prof.univ.dr. Cosmin 
Enache – membru al Consiliului de Administrație, Prorector Lector univ.dr. Sergiu Stănilă – membru al 
Consiliului de Administrație, Prof. univ. dr. Luminița Sasu – președintele Comisiei pentru activitatea de 
cercetare științifică, creație artistică și performanță sportivă a Senatului UVT; Conf. Univ. Dr. Natalia 
Sorina Voiculescu – membru în comisia pentru relații internaționale și cu diaspora a Senatului UVT, Prof. 
univ. dr. Oana Lobonț – membru în CSUD, Prof.univ.dr. Daniel Vizman – vicepreședintele comisiei de 
fizică din cadrul CNATDCU. 
 

RECTOR, 
 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 
Aviz juridic, 

 
Jurist Nadia Topai 
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