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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 18.07.2022. 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 /18.07.2022, cu privire la avizarea 

Programului Anual al Achiziţiilor Publice (valori fără TVA), întocmit în conformitate cu 

prevederile Capitolului II Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice, Versiunea 1, 

Revizia 2 iulie 2022 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /18.07.2022, cu privire la avizarea 

Metodologiei privind organizarea si desfășurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat 

(ediția a III-a) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /18.07.2022, cu privire la avizarea 

Planurilor de învățământ ale școlilor doctorale pentru anul universitar 2022-2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /18.07.2022, cu privire la avizarea 

înființării Departamentului UNITA UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /18.07.2022, cu privire la avizarea 

Metodologiei privind implementarea programului ”Start Grant” - granturi de integrare pentru 

personalul didactic și de cercetare din UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /18.07.2022, cu privire la avizarea 

Metodologiei de accesare și utilizarea a granturilor de tip ”Develop” la UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /18.07.2022, cu privire la avizarea 

Metodologiei privind statutul de cercetător asociat la UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /18.07.2022, cu privire la avizarea Listei 

rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante în semestrul 

al II-lea al anului universitar 2021-2022 la Universitatea de Vest din Timișoara 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /18.07.2022, cu privire la avizarea 

contractelor de studii pentru anul universitar 2022-2023 

website:%20http://www.uvt.ro/
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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 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /18.07.2022, cu privire la avizarea 

Raportului de autoevaluare pentru organizarea și desfășurarea programului de studii 

postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Asistența integrată a 

migranților și refugiaților” 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /18.07.2022, cu privire la avizarea 

accordării sporului de performanță academică 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /18.07.2022, cu privire la avizarea 

accordării sporului pentru conducătorii de doctorat 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /18.07.2022, cu privire la avizarea 

rezultatului concursului de ocupare a postului de asistent de cercetare, poziția 12, din cadrul 

Departamentului de Cercetare Științifică în Economie, Drept și interacțiunea Om-Mediu, ICAM, 

iulie 2022 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA  

website:%20http://www.uvt.ro/


 

 

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 18.07.2022 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /18.07.2022 

cu privire la avizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice (valori fără TVA), întocmit în 

conformitate cu prevederile Capitolului II Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice, 

Versiunea 1, Revizia 2 iulie 2022 

 

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

Anual al Achiziţiilor Publice (valori fără TVA), întocmit în conformitate cu prevederile Capitolului II 

Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice, Versiunea 1, Revizia 2 iulie 2022, conform HG 

395/2016, pentru necesităţile de produse, servicii şi lucrări centralizate la nivelul Universităţii de Vest 

din Timişoara (Anexa 1). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /18.07.2022 

cu privire la avizarea Metodologiei privind organizarea si desfășurarea procesului de susținere a 

tezelor de doctorat (ediția a III-a) 

 

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

Metodologiei privind organizarea si desfășurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat (Anexa 

2) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /18.07.2022 

cu privire la avizarea Planurilor de învățământ ale școlilor doctorale pentru 

 anul universitar 2022-2023 

 

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

învățământ ale școlilor doctorale pentru anul universitar 2022-2023 (Anexa 3) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /18.07.2022 
cu privire la avizarea înființării Departamentului UNITA UVT 

 

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

înființare a Departamentului UNITA UVT ( Anexa 4) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /18.07.2022 
cu privire la avizarea Metodologiei privind implementarea programului ”Start Grant” - granturi de 

integrare pentru personalul didactic și de cercetare din UVT 
 

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

privind implementarea programului Start Grant - granturi de integrare pentru personalul didactic 

și de cercetare din UVT ( Anexa 5) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /18.07.2022 
cu privire la avizarea Metodologiei de accesare și utilizarea a granturilor de tip ”Develop” la UVT 

 

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

accesare și utilizarea a granturilor de tip ”Develop” la UVT ( Anexa 6) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /18.07.2022 
cu privire la avizarea Metodologiei privind statutul de cercetător asociat la UVT 

 

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

privind statutul de cercetător asociat la UVT ( Anexa 7) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /18.07.2022 
cu privire la avizarea Listei rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare 

vacante în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 la Universitatea de Vest din Timișoara 

 

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

rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante în semestrul al II-

lea al anului universitar 2021-2022 la Universitatea de Vest din Timișoara (Anexa 8) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /18.07.2022 
cu privire la avizarea contractelor de studii pentru anul universitar 2022-2023 

 

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

studii pentru anul universitar 2022-2023 ( Anexa 9) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /18.07.2022 
cu privire la avizarea Raportului de autoevaluare pentru organizarea și desfășurarea programului de 

studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Asistența integrată a 

migranților și refugiaților” 
 

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

autoevaluare pentru organizarea și desfășurarea programului de studii postuniversitare de formare și 

dezvoltare profesională continuă „Asistența integrată a migranților și refugiaților” (Anexa 10) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /18.07.2022 
cu privire la avizarea accordării sporului de performanță academică 

 

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

accordare a sporului de performanță academică (Anexa 11) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /18.07.2022 
cu privire la avizarea accordării sporului pentru conducătorii de doctorat 

 

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

accordare a sporului pentru conducătorii de doctorat (Anexa 12) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /18.07.2022 
cu privire la avizarea rezultatului concursului de ocupare a postului de asistent de cercetare, poziția 12, 

din cadrul Departamentului de Cercetare Științifică în Economie, Drept și interacțiunea Om-Mediu, 

ICAM, iulie 2022 

 

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

concursului de ocupare a postului de asistent de cercetare, poziția 12, din cadrul Departamentului de 

Cercetare Științifică în Economie, Drept și interacțiunea Om-Mediu, ICAM, iulie 2022 (Anexa 13) 

 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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