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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 extraordinară din data de 08.09.2022. 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 /08.09.2022, cu privire la avizarea 

indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți proiectului “Reabilitarea si 

extinderea spațiilor de învățământ in vederea creșterii relevanței învățământului 

universitar socio-economic” – COD SMIS 119831, precum și valoarea totală a acestuia 
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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 08.09.2022 

 

 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /08.09.2022 

cu privire la avizarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți proiectului 

“Reabilitarea si extinderea spațiilor de învățământ in vederea creșterii relevanței 

învățământului universitar socio-economic” – COD SMIS 119831,  

precum și valoarea totală a acestuia 
 

 

 

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

 

 indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți proiectului “Reabilitarea si extinderea 

spatiilor de învățământ in vederea creșterii relevantei învățământului universitar socio-

economic” – COD SMIS 119831, finanțat în cadrul Apelului : POR/275/10/3/Creșterea 

relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de munca și 

sectoarele economice competitive/3/Creșterea relevanței învățământului terțiar 

universitar in relație cu piața forței de munca și sectoarele economice competitive  

 valorii totale a proiectului “Reabilitarea si extinderea spațiilor de învățământ în vederea 

creșterii relevanței învățământului universitar socio-economic” – COD SMIS 119831, în 

cuantum de 14.312.517,67 lei (inclusiv TVA). Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce 

pot apărea pe durata implementării proiectului “Reabilitarea si extinderea spatiilor de 

invatamant in vederea cresterii relevantei invatamantului universitar socio-economic”, 

pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din surse proprii – 

buget local. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 

în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, 

inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de 

verificare a achizițiilor. 
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Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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