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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 12.12.2022. 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 /12.12.2022, cu privire la avizarea Listei 

comisiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante în 

semestrul I al anului universitar 2022-2023 la Universitatea de Vest din Timișoara 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /12.12.2022, cu privire la avizarea Listei 

comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice 

și de cercetare vacante în semestrul I al anului universitar 2022-2023 la Universitatea de Vest 

din Timișoara 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /12.12.2022, cu privire la avizarea Listei 

comisiilor de evaluare a fișelor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale și obligatorii 

pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante din semestrul I al 

anului universitar 2022-2023 la Universitatea de Vest din Timișoara 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /12.12.2022, cu privire la avizarea 

Statului de funcții al Institutului de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM), Departamentul de 

Cercetare Ştiinţifică în Economie, Drept și interacțiunea Om – Mediu 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /12.12.2022, 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, sesiunea ianuarie 

2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /12.12.2022, 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 3 decembrie 2022 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /12.12.2022, cu privire la avizarea 

propunerii Facultății de Matematică și Informatică de redenumire a sălii 045 ca ”sala Ștefan 

Mărușter” 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /12.12.2022, cu privire la avizarea 

nivelului maxim al salariilor de bază pentru funcțiile de conducere din învățământul superior, 

funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare și funcțiile didactice de predare 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /12.12.2022, cu privire la avizarea 

Metodologiei privind acordarea gradațiilor de merit 
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 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /12.12.2022, cu privire la aprobarea 

propunerii privind acordarea de majorări salariale începând cu 1 ianuarie 2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /12.12.2022, cu privire la aprobarea 

listei cu reprezentanții de la nivelul facultăților împuternicite de către Rectorul UVT să semneze 

Convențiile de practică 

 

 

 

 

 

 

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 12.12.2022 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /12.12.2022 

cu privire la avizarea Listei comisiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice și de 

cercetare vacante în semestrul I al anului universitar 2022-2023 la Universitatea de Vest din Timișoara 
 

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

pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante în semestrul I al anului 

universitar 2022-2023 la Universitatea de Vest din Timișoara ( Anexa 1) 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /12.12.2022 

cu privire la avizarea Listei comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru concursurile de ocupare a 

posturilor didactice și de cercetare vacante în semestrul I al anului universitar 2022-2023 la 

Universitatea de Vest din Timișoara 

 

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

de soluționare a contestațiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice și de cercetare 

vacante în semestrul I al anului universitar 2022-2023 la Universitatea de Vest din Timișoara (Anexa 

2) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /12.12.2022 

cu privire la avizarea Listei comisiilor de evaluare a fișelor de verificare a îndeplinirii standardelor 

minimale și obligatorii pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante 

din semestrul I al anului universitar 2022-2023 la Universitatea de Vest din Timișoara 

 

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

de evaluare a fișelor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale și obligatorii pentru 

concursurile de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante din semestrul I al anului 

universitar 2022-2023 la Universitatea de Vest din Timișoara ( Anexa 3) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /12.12.2022 
cu privire la avizarea Statului de funcții al Institutului de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM), 

Departamentul de Cercetare Ştiinţifică în Economie, Drept și interacțiunea Om – Mediu 
 

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

funcții al Institutului de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM), Departamentul de Cercetare Ştiinţifică 

în Economie, Drept și interacțiunea Om – Mediu (Anexa 4) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /12.12.2022 
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, 

sesiunea ianuarie 2023 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a 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, sesiunea ianuarie 2023 (Anexa 5) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /12.12.2022 
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 3 decembrie 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 3 decembrie 2022, 

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

Universităţii de Vest din Timişoara ( Anexa 6) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /12.12.2022 
cu privire la avizarea propunerii Facultății de Matematică și Informatică de redenumire a sălii 045 

ca ”sala Ștefan Mărușter” 

 

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

Facultății de Matematică și Informatică de redenumire a sălii 045 ca ”sala Ștefan Mărușter” (Anexa 7) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /12.12.2022 
cu privire la avizarea nivelului maxim al salariilor de bază pentru funcțiile de conducere din 

învățământul superior, funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare și funcțiile didactice 

de predare 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a nivelului maxim 

al salariilor de bază pentru funcțiile de conducere din învățământul superior (prevăzute în Anexa nr. 1, 

Capitolul I, lit. A, pct. 1 din Legea nr. 153/2017 și HS nr. 70/15.11.2018), funcțiile de conducere pentru 

funcțiile didactice auxiliare (prevăzute în Anexa nr. 1, Capitolul I, lit. A, pct. 3 din Legea nr. 153/2017 și 

HS nr. 70/15.11.2018) și funcțiile didactice de predare (prevăzute în Anexa nr. 1, Capitolul I, lit. A, pct. 4 

din Legea nr. 153/2017), în cepând cu 1 ianuarie 2023, conform grilei din Anexa 8.  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /12.12.2022 
cu privire la avizarea Metodologiei privind acordarea gradațiilor de merit 

 

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

privind acordarea gradațiilor de merit ( Anexa 9).  
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /12.12.2022 
cu privire la aprobarea propunerii privind acordarea de majorări salariale 

începând cu 1 ianuarie 2023 

 
 
Consiliul de Administrație al UVT a aprobat, în temeiul prevederilor Legii nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, următoarele: 

a. În perioada 01.01.2023 - 31.12.2023, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază 

personalul încadrat pe funcții de conducere din învățământul superior (prevăzute în Anexa nr. 

1, Capitolul I, lit. A, pct. 1 din Legea nr. 153/2017), funcțiile de conducere pentru funcțiile 

didactice auxiliare (prevăzute în Anexa nr. 1, Capitolul I, lit. A, pct. 3 din Legea nr. 

153/2017) și funcțiile didactice de predare (prevăzute în Anexa nr. 1, Capitolul I, lit. A, pct. 4 

din Legea nr. 153/2017) se majorează cu 10% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 

2022. Aceste majorări salariale se vor plăti cu încadrare în bugetul aprobat.  

b. Începând cu 01.01.2023 se constituie un buget anual suplimentar pentru acordarea de salarii 

diferențiate pentru personalul didactic de cercetare, personalul didactic-auxiliar și personalul 

nedidactic în sumă egală cu 10% din valoarea din anul precedent a salariilor de bază aferente 

acestor categorii de personal. Acordarea de salarii diferențiate din acest buget suplimentar se 

va face în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind stabilirea de salarii 

diferențiate pentru personalul din Universitatea de Vest din Timișoara referitoare la criteriile 

de acordare (art. 7 sau art. 8, după caz) și la aspectele procedurale (art. 10). Aceste majorări 

salariale se vor plăti cu încadrare în bugetul aprobat.  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /12.12.2022 
cu privire la aprobarea listei cu reprezentanții de la nivelul facultăților împuternicite de către Rectorul 

UVT să semneze Convențiile de practică 

 

Consiliul de Administrație a aprobat lista cu reprezentanții de la nivelul facultăților împuternicite de către 

Rectorul UVT să semneze Convențiile de practică ( Anexa 10). La nivelul UVT, aceste convenții vor fi 

semnate de către doamna prorector, Prof. univ. dr. Flavia Barna.  

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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