
1 Rector I 16.232 -

2 Prorector I 14.916 -

I 14.477
conduce o facultate cu un număr mai mare 

de 2.000 studenți sau are functia didactica 

de profesor univ. transa > 20 ani

II 12.150
conduce o facultate cu un număr cuprins 

între 1.000 și 2.000 studenți

III 11.003
conduce o facultate cu un număr mai mic 

de 1.000 studenți

I 12.459
are functia didactica de profesor univ. 

transa > 20 ani

II 10.037 -

I 14.037
are functia didactica de profesor univ. 

transa > 20 ani

II 10.423 -

6 Director general administrativ I 14.477 -

7 Director general administrativ adjunct I 10.880

I 10.880

II 8.400

III 7.200

I 7.200

II 6.520

I 6.520

II 5.950

11 Secretar-șef universitate I 9.100

12 Secretar-șef facultate I 6.520

Director Departament Resurse Umane Consilier juridic

Bogdan ALDEA Nadia TOPAI

*Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice în cazul personalului didactic;

Salariile de bază prevăzute mai sus cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.   

Ordonatorul de credite decide încadrarea 

în raport cu responsabilitatea şi impactul 

deciziilor impuse de atribuţiile 

corespunzătoare activităţii desfăşurate, in 

funcție de mărimea şi complexitatea 

structurii conduse, cu încadrarea în bugetul 

instituţiei

8 Director departament  didactic-auxiliar

9 Șef serviciu I

10 Șef birou

3 Decan

4 Prodecan

5 Director departament didactic

Nivelul salariilor de bază aferente funcțiilor de conducere în Universitatea de Vest din Timișoara, 

stabilite în baza L153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru anul 

2022

În conformitate cu L153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

în funcţie de mărimea, complexitatea structurii conduse și în raport cu responsabilitatea şi impactul deciziilor impuse 

de atribuţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate, în Universitatea de Vest din Timișoara, salariile de bază aferente 

funcțiilor de conducere se stabilesc astfel:

Crt. Funcții conducere la nivel UVT
Tip/

Categ.

Salariu

de bază*
(nivel 2022 

încadrare între 

Gr.I și Gr.II cf. 

L153/2017)

Observatii

Aprobat în Ședința Senatului din 15.11.2018.


