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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 14.03.2022. 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 /14.03.2022, cu privire la avizarea 

solicitării Universității Ștefan cel Mare din Suceava, privind susținerea examenului de licență 

pentru promoția 2022 a programului de studii de licență Psihologie-domeniul Psihologie 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /14.03.2022, cu privire la avizarea ediției 

a III-a a Metodologiei cadru privind stabilirea de salarii diferentiate pentru personalul din 

Facultatea de Sociologie și Psihologie (ediția a III-a) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /14.03.2022, cu privire la avizarea ediției 

a III-a a Metodologiei cadru privind stabilirea de salarii diferentiate pentru personalul din 

Facultatea de Drept  

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /14.03.2022, cu privire la avizarea ediției 

a III-a a Metodologiei cadru privind stabilirea de salarii diferentiate pentru personalul din 

Facultatea de de Economie și de Administrare a Afacerilor  

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /14.03.2022, cu privire la avizarea ediției 

a III-a a Metodologiei cadru privind stabilirea de salarii diferentiate pentru personalul din 

Facultatea de Fizică  

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /14.03.2022, cu privire la avizarea ediției 

a III-a a Metodologiei cadru privind stabilirea de salarii diferentiate pentru personalul din 

Facultății de Matematică și Infomatică 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /14.03.2022, cu privire la avizarea 

solicitării domnului Pantoș Alexandru Niculae, absolvent fără exemen de licență-promoția 2020 

al Facultății de Drept in cadrul UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /14.03.2022, cu privire la aprobarea 

Procedurii operaționale privind completarea și transmiterea electronică a declarațiilor de avere 

și de interese în cadrul UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /14.03.2022, cu privire la avizarea listei 

posturilor didactice și de cercetare vacante care urmează a fi scoate la concurs în semestrul al 

II-lea al anului universitar 2021-2022 

website:%20http://www.uvt.ro/
https://www.uvt.ro/ro/organizare/consiliul-de-administratie/hotararile-consiliul-de-administratie/
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 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /14.03.2022, cu privire la avizarea 

înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificărilor 

aferente următoarelor programe de studii universitare licență/masterat 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /14.03.2022, cu privire la avizarea 

Raportului de evaluare internă în vederea acreditării programului de studii universitare de 

licență Chimie medicală 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /14.03.2022, cu privire la avizarea 

Raportului de evaluare internă în vederea evaluării periodice  a programului de studii 

universitare de licență Filologie clasică 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /14.03.2022, cu privire la avizarea 

Calendarului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director CSUD în                         

cadrul UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /14.03.2022, cu privire la avizarea 

modificărilor operate în statele de funcții ale Intitutului de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 15 /14.03.2022, cu privire la avizarea listei 

cu posturile vacante propuse a fi scoase la concurs din statul de funcții al ICAM în semestrul 

al II-lea al anului universitar 2021-2022 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 16 /14.03.2022, cu privire la avizarea 

variantei actualizate a Regulamentului de Organizare și Funcționare a CTT-UVT din cadrul 

ICAM 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 17 /14.03.2022, cu privire la aprobarea 

variantei revizuite a Procedurii operaționale privind primirea cadrelor didactice și 

cercetătorilor în cadrul programului de granturi Visiting@UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 18 /14.03.2022, cu privire la avizarea 

organizării unei perioade de examinare speciale, aferente sesiunilor de examene din semestrul I, 

pentru studenții Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini înmatriculați în 

perioada 05.11.2021-18.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA  
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ectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 
MINISTERUL EDUCAȚ IEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

www.uvt.ro 
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223 Timişoara, România 

Tel: +40-(0)256-592.170 
Email: cancelarie.rector.uvt@e-uvt.ro 

 HOTĂRÂRILE 

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNIVERSITĂTII DE VEST DIN TIMISOARA, 

 adoptate în ședința ordinară din data de 14.03.2022 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /14.03.2022 

cu privire la avizarea solicitării Universității Ștefan cel Mare din Suceava, privind susținerea examenului 

de licență pentru promoția 2022 a programului de studii de licență Psihologie-domeniul Psihologie 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a solicitării 

Universității Ștefan cel Mare din Suceava, privind susținerea examenului de licență pentru promoția 2022 

a programului de studii de licență Psihologie-domeniul Psihologie, autorizat provizoriu ARACIS 

nr.2070/4.04.2019, cu o comisie de examinare sub egida UVT, în cadrul Facultății de Sociologie și 

Psihologie. ( Anexa 1) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /14.03.2022 

cu privire la avizarea ediției a III-a a Metodologiei cadru privind stabilirea de salarii diferentiate 

pentru personalul din Facultatea de Sociologie și Psihologie (ediția a III-a) 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a ediției a III-a a 

Metodologiei cadru privind stabilirea de salarii diferentiate pentru personalul din Facultatea de 

Sociologie și Psihologie (ediția a III-a) ( Anexa 2) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /14.03.2022 

cu privire la avizarea ediției a III-a a Metodologiei cadru privind stabilirea de salarii diferentiate 

pentru personalul din Facultatea de Drept  

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a ediției a III-a a 

Metodologiei cadru privind stabilirea de salarii diferentiate pentru personalul din Facultatea de Drept 
(ediția a III-a) ( Anexa 3) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /14.03.2022 
cu privire la avizarea ediției a III-a a Metodologiei cadru privind stabilirea de salarii diferentiate 

pentru personalul din Facultatea de de Economie și de Administrare a Afacerilor  
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a ediției a III-a a 

Metodologiei cadru privind stabilirea de salarii diferentiate pentru personalul din Facultatea de de 

Economie și de Administrare a Afacerilor ( Anexa 4) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /14.03.2022 
cu privire la avizarea ediției a III-a a Metodologiei cadru privind stabilirea de salarii diferentiate 

pentru personalul din Facultatea de Fizică  
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a ediției a III-a a 

Metodologiei cadru privind stabilirea de salarii diferentiate pentru personalul din Facultatea de Fizică 
( Anexa 5)  

website:%20http://www.uvt.ro/
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /14.03.2022 
cu privire la avizarea ediției a III-a a Metodologiei cadru privind stabilirea de salarii diferentiate 

pentru personalul din Facultății de Matematică și Infomatică 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a ediției a III-a a 

Metodologiei cadru privind stabilirea de salarii diferentiate pentru personalul din Facultății de 

Matematică și Infomatică ( Anexa 6) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /14.03.2022 
cu privire la avizarea solicitării domnului Pantoș Alexandru Niculae, absolvent fără exemen de 

licență-promoția 2020 al Facultății de Drept in cadrul UVT 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a solicitării 

domnului Pantoș Alexandru Niculae, absolvent fără exemen de licență-promoția 2020 al Facultății de 

Drept in cadrul UVT, programul de studii universitare de licență Drept (IF), privind susținerea 

examenului de licență la Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, Facultatea de Științe Juridice ( 

Anexa 7)  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /14.03.2022 
cu privire la aprobarea Procedurii operaționale privind completarea și transmiterea electronică a 

declarațiilor de avere și de interese în cadrul UVT 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat Procedura operațională privind completarea și transmiterea 

electronică a declarațiilor de avere și de interese în cadrul UVT ( Anexa 8) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /14.03.2022 
cu privire la avizarea listei posturilor didactice și de cercetare vacante care urmează a fi scoate la 

concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a listei posturilor 

didactice și de cercetare vacante care urmează a fi scoate la concurs în semestrul al II-lea al anului 

universitar 2021-2022 (Anexa 9). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /14.03.2022 
cu privire la avizarea înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) 

a calificărilor aferente următoarelor programe de studii universitare licență/masterat 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a înscrierii în 

Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a calificărilor aferente 

următoarelor programe de studii universitare (Anexa 10): 

a. de licență: Informatică (formă de învățământ la distanță), Drept (formă de învățământ cu 

frecvență redusă); 

b. de masterat: Artificial Intelligence and Distributed Computing, Inginerie software, Intelligent 

Software Robotics, Marketing și managementul vânzărilor, Publicitate și promovarea 

vânzărilor. 

website:%20http://www.uvt.ro/
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /14.03.2022 
cu privire la avizarea Raportului de evaluare internă în vederea acreditării programului de studii 

universitare de licență Chimie medicală 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Raportului de 

evaluare internă în vederea acreditării programului de studii universitare de licență Chimie medicală 

(Anexa 11) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /14.03.2022 
cu privire la avizarea Raportului de evaluare internă în vederea evaluării periodice 

 a programului de studii universitare de licență Filologie clasică 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Raportului de 

evaluare internă în vederea evaluării periodice a programului de studii universitare de licență 
Filologie clasică (limba și literatura latină - limba și literatura greaca veche)(Anexa 12) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /14.03.2022 
cu privire la avizarea Calendarului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director 

CSUD în                         cadrul UVT 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a Calendarului de 

desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director CSUD în                      cadrul UVT ( Anexa 13) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /14.03.2022 
cu privire la avizarea modificărilor operate în statele de funcții ale Intitutului de Cercetări Avansate de 

Mediu (ICAM) 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a modificărilor 

operate în statele de funcții ale Intitutului de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM) (Anexa 14) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 15 /14.03.2022 
cu privire la avizarea listei cu posturile vacante propuse a fi scoase la concurs din statul de funcții al 

ICAM în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a listei cu posturile 

vacante propuse a fi scoase la concurs din statul de funcții al ICAM în semestrul al II-lea al anului 

universitar 2021-2022 ( Anexa 15) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 16 /14.03.2022 
cu privire la avizarea variantei actualizate a Regulamentului de Organizare și Funcționare  

a CTT-UVT din cadrul ICAM 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a variantei 

actualizate a Regulamentului de Organizare și Funcționare a CTT-UVT din cadrul ICAM ( Anexa 16) 

website:%20http://www.uvt.ro/
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 17 /14.03.2022 
cu privire la aprobarea variantei revizuite a Procedurii operaționale privind primirea cadrelor 

didactice și cercetătorilor în cadrul programului de granturi Visiting@UVT 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat varianta revizuită a Procedurii operaționale privind primirea 

cadrelor didactice și cercetătorilor în cadrul programului de granturi Visiting@UVT (Anexa 17) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 18 /14.03.2022 
cu privire la avizarea organizării unei perioade de examinare speciale, aferente sesiunilor de examene 

din semestrul I, pentru studenții Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini 

înmatriculați în perioada 05.11.2021-18.02.2022 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a propunerii 

Facultății de Litere, Istorie și Teologie privind organizarea unei perioade de examinare speciale, aferente 

sesiunilor de examene din semestrul I, pentru studenții Programului pregătitor de limba română pentru 

cetățenii străini înmatriculați în perioada 05.11.2021-18.02.2022 ( Anexa 18)  

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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