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MINISTERUL EDUCAȚ IEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

 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 14.06.2022. 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 /14.06.2022, cu privire la avizarea 

Structurii anului universitar 2022/2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /14.06.2022, cu privire la avizarea 

Comisiilor de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2021/2022 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /14.06.2022, cu privire la avizarea 

Regulamentelor  privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii 

universitare de doctorat, anul universitar 2022/2023, la școlile doctorale din UVT, ediția I 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /14.06.2022, cu privire la aprobarea 

repartizării locurilor pe școli doctorale sau domenii de studii de doctorat, an universitar 

2022/2023  

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /14.06.2022, cu privire la avizarea 

Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare, ediția II 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /14.06.2022, cu privire la numirea unei 

comisii de contestații, în vederea adoptării unei rezoluții în privința contestațiilor depuse 

în urma desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit la Facultatea de 

Economie și de Administrare a Afacerilor 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /14.06.2022, cu privire la aprobarea 

procedurii de lucru privind întocmirea suplimentelor la diplomă 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /14.06.2022, cu privire la avizarea 

modificărilor la Regulamentul UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere 

pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență, an universitar 2022-

2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /14.06.2022, cu privire la avizarea 

modificărilor la Regulamentul UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere 

pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat, an universitar 2022-

2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /14.06.2022, cu privire la avizarea 

modificărilor la Regulamentele facultăților UVT privind organizarea și desfășurarea 

https://www.uvt.ro/ro/organizare/consiliul-de-administratie/hotararile-consiliul-de-administratie/
https://www.uvt.ro/ro/organizare/consiliul-de-administratie/hotararile-consiliul-de-administratie/
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MINISTERUL EDUCAȚ IEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență, 

an universitar 2022-2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /14.06.2022, cu privire la avizarea 

modificărilor la Regulamentele facultățilorUVT privind organizarea și desfășurarea procesului 

de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat, an 

universitar 2022-2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /14.06.2022, cu privire la avizarea 

Strategiei de digitalizare a UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /14.06.2022, cu privire la aprobarea 

depunerii proiectului „Comunitate digitală pentru generații emergente” 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /14.06.2022, cu privire la aprobarea 

cheltuielilor prevăzute în bugetul proiectului „Comunitate digitală pentru generații emergente” 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 15 /14.06.2022, cu privire la aprobarea 

echipei de proiect pentru proiectul Comunitate digitală pentru generații emergente  

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 16 /14.06.2022, cu privire la avizarea Listei 

posturilor de cercetare vacante propuse a fi scoase la concurs în cadrul Institutului de 

Cercetări Avansate de Mediu (ICAM) al Universității de Vest din Timișoara, semestrul II, 

sesiunea iulie 2022 și a calendarului general al concursurilor de ocupare a posturilor de 

cercetare vacante 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 17 /14.06.2022, cu privire la nominalizarea 

reprezentanților facultăților în comisia responsabilă de pregătirea conținutului testelor UVT de 

evaluare a abilităților lingvistice și de raționament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA  
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MINISTERUL EDUCAȚ IEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

 HOTĂRÂRILE 

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNIVERSITĂTII DE VEST DIN TIMISOARA, 

 adoptate în ședința ordinară din data de 14.06.2022 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /14.06.2022 

cu privire la avizarea Structurii anului universitar 2022/2023 

 

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

anului universitar 2022/2023 (Anexa 1). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /14.06.2022 

cu privire la avizarea Comisiilor de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2021/2022 

 

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

Comisiilor de finalizare a studiilor propuse de către facultăți, pentru anul universitar 2021/2022 

(Anexa 2).  

 
 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /14.06.2022 

cu privire la avizarea Regulamentelor  privind organizarea și desfășurarea concursului  

de admitere la studii universitare de doctorat, anul universitar 2022/2023, la școlile doctorale din UVT, 

ediția I 

 

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

privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat, anul 

universitar 2022/2023, la școlile doctorale din UVT, ediția I (Anexa 3): 

 Școala doctorală de Arte - domeniul Arte vizuale ( Anexa 3.1) 

 Școala doctorală de Chimie - domeniul Chimie (Anexa 3.2) 

 Școala doctorală de Drept - domeniul Drept (Anexa 3.3) 

 Școala doctorală de Economie şi Administrare a Afacerilor – domeniile Contabilitate, 

Economie, Finanțe, Marketing și Management (Anexa 3.4) 

 Școala doctorală de Fizică – domeniul Fizică (Anexa 3.5) 

 Școala doctorală de Filosofie, Sociologie și Științe Politice – domeniul Filosofie, domeniul 

Sociologie, domeniul Științe Politice (Anexa 3.6) 

 Școala doctorală de Geografie – domeniul Geografie (Anexa 3.7) 

 Școala doctorală de Informatică – domeniul Informatică (Anexa 3.8) 

 Școala doctorală de Matematică – domeniul Matematică (Anexa 3.9) 

 Școala doctorală de Psihologie – domeniul Psihologie, domeniul Științe ale Educației, 

domeniul Știința Sportului și a Educației Fizice (Anexa 3.10) 

 Școala doctorală de Științe Umaniste: domeniul Filologie, domeniul Istorie Școala doctorală de 

Psihologie – domeniul Psihologie, domeniul Științe ale Educației, domeniul Știința Sportului și 

a Educației Fizice (Anexa 3.11) 

 Școala doctorală de Muzică și Teatru – domeniul Muzică, domeniul Teatru și Artele 

spectacolului (Anexa 3.12 si 3.13) 
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MINISTERUL EDUCAȚ IEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /14.06.2022 
cu privire la aprobarea repartizării locurilor pe școli doctorale sau domenii de studii de doctorat,  

an universitar 2022/2023  
 

Consiliul de Administraţie a aprobat repartizarea locurilor pe școli doctorale sau domenii de studii de 

doctorat, an universitar 2022/2023 ( Anexa 4)  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /14.06.2022 
cu privire la avizarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor 

universitare, ediția II 

 

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

privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare, ediția a II-a (Anexa 5) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /14.06.2022 

cu privire la numirea unei comisii de contestații, în vederea adoptării unei rezoluții în privința 

contestațiilor depuse în urma desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit 

la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 

 

Consiliul de Administraţie, analizând cele prezentate în adresa nr. 30952/27.05.2022 cu privire la 

reluarea concursului pentru acordarea gradațiilor de merit, solicită Consiliului Facultății de Economie și 

de Administrare a Afacerilor numirea unei noi comisii de contestații care să analizeze și să dea rezoluții la 

contestațiile depuse, să definitiveze lista beneficiarilor de gradații de merit și să o transmită Consiliului 

FEAA spre avizare. Lista beneficiarilor de gradații de merit avizată de Consiliul FEAA se va transmite 

spre aprobarea Consiliului de Administrație, până la data de 20.06.2022. 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /14.06.2022 
cu privire la aprobarea procedurii de lucru privind întocmirea suplimentelor la diplomă 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat procedura de lucru privind întocmirea suplimentelor la diplomă 

(Anexa 6).  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /14.06.2022 
cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentul UVT privind organizarea și desfășurarea 

procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență, an 

universitar 2022-2023 

 

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

Regulamentul UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de 

studii universitare de la ciclul de studii de licență, an universitar 2022-2023 (Anexa 7) 
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MINISTERUL EDUCAȚ IEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /14.06.2022 
cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentul UVT privind organizarea și desfășurarea 

procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat, an 

universitar 2022-2023 

 

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

Regulamentul UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de 

studii universitare de la ciclul de studii de masterat, an universitar 2022-2023 (Anexa 8) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /14.06.2022 
cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentele facultăților UVT privind organizarea și 

desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de 

licență, an universitar 2022-2023 

 

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

Regulamentele facultăților UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru 

programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență, an universitar 2022-2023 ( Anexa 9) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /14.06.2022 
cu privire la avizarea modificărilor la Regulamentele facultățilorUVT privind organizarea și 

desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de 

masterat, an universitar 2022-2023 

 

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

Regulamentele facultățilorUVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru 

programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat, an universitar 2022-2023 (Anexa 10) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /14.06.2022 
cu privire la avizarea Strategiei de digitalizare a UVT 

 

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

digitalizare a UVT ( Anexa 11). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /14.06.2022 
cu privire la aprobarea depunerii proiectului 

„Comunitate digitală pentru generații emergente” 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat depunerea proiectului „Comunitate digitală pentru generații 

emergente”, în cadrul Apelului de proiecte cu titlul Granturi pentru digitalizarea universitatilor finanțat 

prin PNRR/2022/ Componenta C15: Educație/Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru 

digitalizarea educației/lnvestiția 16: Digitalizarea universităților și pregatirea acestora pentru profesiile 

digitale ale viitorului 
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MINISTERUL EDUCAȚ IEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /14.06.2022 
cu privire la aprobarea cheltuielilor prevăzute în bugetul proiectului 

„Comunitate digitală pentru generații emergente” 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat cheltuielilor prevăzute în bugetul proiectului, astfel: 

 Total proiect cu TVA: 33,553,175.19 lei 
- Total eligibil proiect: 28,195,945.54 lei 
- Total neeligibil proiect: 0 lei 
- Total nerambursabil: 25,534,132.74 lei 
- Total contribuție proprie: 2,661,812.8  lei 
- Total TVA: 5,357,229.65 lei 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 15 /14.06.2022 
cu privire la aprobarea echipei de proiect pentru proiectul  

Comunitate digitală pentru generații emergente  

 

Consiliul de Administraţie a aprobat unitatea de implementare a proiectului care va fi constituită din 

personal propriu numit în componența UIP-ului astfel: 

1. Manager proiect – Eugen Cosmin Enache 

2. Responsabil implementare – Sorina Crina Păuțu  

3. Responsabil financiar – Cosmin Alexandru Spiridon 

4. Responsabil Achizitii – Mircea Mihai Rob 

5. Responsabil infrastructura IT – Anton Licz 

6. Responsabil digitalizare – Andrei Mihai Crăciun 

7. Responsabil comunicare/promovare – Lavinia Diana Țiplea 

8. Coordonator programe studii – Octavian Mădălin Bunoiu 

9. Coordonator programe de formare – Marinel Iordan 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 16 /14.06.2022 
cu privire la avizarea Listei posturilor de cercetare vacante propuse a fi scoase la concurs în cadrul 

Institutului de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM) al Universității de Vest din Timișoara, semestrul 

II, sesiunea iulie 2022 și a calendarului general al concursurilor de ocupare a posturilor  

de cercetare vacante 

 

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

de cercetare vacante propuse a fi scoase la concurs în cadrul Institutului de Cercetări Avansate de 

Mediu (ICAM) al Universității de Vest din Timișoara, semestrul II, sesiunea iulie 2022 (Anexa 12) și a 

calendarului general al concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare vacante din cadrul Institutului 

de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM) al Universității de Vest din Timișoara, iulie 2022 (Anexa 13). 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 17 /14.06.2022 
cu privire la nominalizarea reprezentanților facultăților în comisia responsabilă de pregătirea 

conținutului testelor UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament 

 

 

În conformitate cu prevederile articolului 20, alineatul (6) din Regulamentul UVT privind organizarea și 

desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de 

licență, Consiliul de Administrație hotărăște ca nominalizările facultăților UVT pentru componența 

comisiei responsabile de pregătirea conținutului testelor UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de 

raționament să se transmită către prorectorul responsabil cu strategia academică și relația cu studenții 

până cel târziu în data de 15.06.2022. 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 


