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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 06.01.2023. 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 /06.01.2023, cu privire la aprobarea 

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

aferente programului de studii universitare de licență Contabilitate și informatică de gestiune 

(formă de învățământ la distanță) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /06.01.2023, cu privire la avizarea 

lichidării programelor de studii universitare de licență Studii culturale și Matematici aplicate 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /06.01.2023, 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 0 IANUARIE 2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /06.01.2023, cu privire la aprobarea un 

împrumut din excedentul anilor precedenţi, pentru acoperirea golurilor de casa, în vederea 

derulării în bune condiții a operațiunilor economico-financiare pe parcursul anului 2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /06.01.2023, cu privire la aprobarea 

acoperirii deficitului înregistrat după efectuarea operațiunilor de închidere în Trezorerie a 

conturilor de venituri și cheltuieli ale anului 2022 din excedentul anilor precedenți 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /06.01.2023,cu privire la avizarea 

proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al UVT, pentru anul 2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /06.01.2023, cu privire la avizarea 

solicitării absolventei Burcă Andreea Paula, de la Facultatea de Economie și de Administrare 

a Afacerilor 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /06.01.2023, cu privire la aprobarea 

preluării în administrare a imobilului compus din construcții și teren situat în Timișoara, str. 

Dunărea nr. 9, înscris în CF nr. 443418 Timişoara 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /06.01.2023, cu privire la aprobarea 

transmiterii solicitării UVT către Comuna Ghiroda privind atribuirea în folosință gratuită a unor 
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imobile terenuri (finalizare demersuri) în vederea proiectării și edificării unor construcții cu 

destinația de locuințe ANL, care urmează a fi utilizate de angajații Universității de Vest din 

Timișoara. 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /06.01.2023, cu privire la avizarea 

propunerii de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa Litterarum Humaniorum, 

domnului Peter Sloterdijk 
 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA  
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 HOTĂRÂRILE 

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNIVERSITĂTII DE VEST DIN TIMISOARA, 

 adoptate în ședința ordinară din data de 06.01.2023 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /06.01.2023 

cu privire la aprobarea înscrierii în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior 

(RNCIS) a calificărilor aferente programelor de studii universitare de licență  

Contabilitate și informatică de gestiune (formă de învățământ la distanță) 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat înscrierea în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul 

Superior (RNCIS) a calificărilor aferente programelor de studii universitare de licență Contabilitate și 

informatică de gestiune (formă de învățământ la distanță) ( Anexa 1). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /06.01.2023 

cu privire la avizarea lichidării programelor de studii universitare de licență Studii culturale și 

Matematici aplicate 

 

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

lichidare a programelor de studii universitare de licență Studii culturale, la propunerea Faculății de Litere 

Istorie și Teologie și a programului Matematici aplicate, la propunerea Facultății de Matematică 

Informatică (Anexa 2) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /06.01.2023 

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 0 IANUARIE 2023 

 

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 0 IANUARIE 2023, conform 

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

din Timişoara ( Anexa 3) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /06.01.2023 
cu privire la aprobarea un împrumut din excedentul anilor precedenţi, pentru acoperirea  

golurilor de casa, în vederea derulării în bune condiții a operațiunilor economico-financiare pe 

parcursul anului 2023 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat un împrumut din excedentul anilor precedenţi, pentru acoperirea 

golurilor de casa, în vederea derulării în bune condiții a operațiunilor economico-financiare pe parcursul 

anului 2023, în cuntum de 22.000.000 lei, pe sursa F, după cum urmează:  

- Salarii: 13.000.000 lei 

- Materiale: 2.000.000 lei 

- Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă: 2.000.000 lei 

- Burse: 2.500.000 lei 

- Transport studenți: 100.000 lei, 
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- Investiţii: 2.400.000 lei. 

Suma va fi recuperată din veniturile anului curent, pe măsura realizării acestora ( Anexa 4). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /06.01.2023 
cu privire la aprobarea acoperirii deficitului înregistrat după efectuarea operațiunilor de închidere 

în Trezorerie a conturilor de venituri și cheltuieli ale anului 2022 

 din excedentul anilor precedenți 

 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat acoperirea deficitului în valoare de 39.795.799,87 lei înregistrat după 

efectuarea operațiunilor de închidere în Trezorerie a conturilor de venituri și cheltuieli ale anului 2022 din 

excedentul anilor precedenți, în conformitate cu prevederile OMFP 4271/15.12.2022 pentru aprobarea 

normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022, art. 10.4.2. ( Anexa 5) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /06.01.2023 
cu privire la avizarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al UVT, pentru anul 2023 

 

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

bugetului de venituri și cheltuieli al UVT, pentru anul 2023 ( Anexa 6) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /06.01.2023 
cu privire la avizarea solicitării absolventei Burcă Andreea Paula, de la Facultatea de Economie și 

de Administrare a Afacerilor 

 

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

absolventei Burcă Andreea Paula, de la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, 

specializarea Finațe bănci, promoția 2021, de a susține examenul de licență la Universitatea Aurel Vlaicu 

din Arad ( Anexa 7) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /06.01.2023 
cu privire la aprobarea preluării în administrare a imobilului compus din construcții și teren situat 

în Timișoara, str. Dunărea nr. 9, înscris în CF nr. 443418 Timişoara 
 

Consiliul de Administraţie a aprobat preluarea în administrare a imobilului compus din construcții și teren 

situat în Timișoara, str. Dunărea nr. 9, înscris în CF nr. 443418 Timişoara, în vederea desfășurării 

procesului de învățământ al Universități de Vest Timişoara - Facultatea de Educație Fizică și Sport, 

Clubul Sportiv Universitar ”Universitatea de Vest” și pentru crearea unui campus Sportiv Educațional și 

de Cercetare. Continuarea demersurilor la Ministerul Educatiei. 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /06.01.2023 
cu privire la aprobarea transmiterii solicitării UVT către Comuna Ghiroda privind atribuirea în folosință 

gratuită a unor imobile terenuri (finalizare demersuri) în vederea proiectării și edificării unor construcții 

cu destinația de locuințe ANL, care urmează a fi utilizate de angajații Universității de Vest din 

Timișoara. 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat transmiterea solicitării UVT Comunei Ghiroda, jud. Timis, privind 

atribuirea în folosință gratuită a unor imobile terenuri (finalizare demersuri) în vederea proiectării și 

edificării unor construcții cu destinația de locuințe ANL, care urmează a fi utilizate de angajații 

Universității de Vest din Timișoara. 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /06.01.2023 
cu privire la avizarea propunerii de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa 

Litterarum Humaniorum, domnului Peter Sloterdijk 
 

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

acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa Litterarum Humaniorum, domnului Peter Sloterdijk, 

rector al Hochschule für Gestaltung din Karlsruhe, la propunerea Senatului UVT ( Anexa 8) 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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