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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 extraordinară din data de 16.01.2023. 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 /16.01.2023, cu privire la aprobarea 

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

aferente programelor de studii universitare de licență Artele spectacolului (actorie) (în limba 

germană) 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /16.01.2023, cu privire la avizarea 

modificărilor la 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, aprobat prin HCA 

nr. 3/6.01.2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /16.01.2023, cu privire la avizarea 

calendarului general al concursurilor de ocupare al posturilor de cercetare vacante scoase la 

concurs la Universitatea de Vest din Timișoara, ICAM februarie 2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /16.01.2023, cu privire la avizarea 

comisiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor de cercetare vacante din cadrul ICAM, 

Universitatea de Vest din Timișoara, sesiunea februarie 2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /16.01.2023, cu privire la avizarea 

comisiilor de indeplinire a standardelor minimale legate de activitatea științifică de către 

candidații la concursurile pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante, din cadrul ICAM, 

Universitatea de Vest din Timișoara, sesiunea februarie 2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /16.01.2023, cu privire la avizarea 

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

cercetare vacante, din cadrul ICAM, Universitatea de Vest din Timișoara, sesiunea februarie 

2023 

website:%20http://www.uvt.ro/
https://www.uvt.ro/ro/organizare/consiliul-de-administratie/hotararile-consiliul-de-administratie/
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 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /16.01.2023, cu privire la aprobarea 

Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial (SCIM) al UVT pentru 

anul 2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /16.01.2023, cu privire la aprobarea 

susținerii misiunii, viziunii și strategiei pe termen lung a UNITA Universitas Montium European 

University de către Universitatea de Vest din Timișoara ca membru al alianței UNITA 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA  

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

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNIVERSITĂTII DE VEST DIN TIMISOARA, 

 adoptate în ședința ordinară din data de 16.01.2023 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /16.01.2023 

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

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

Artele spectacolului (actorie) (în limba germană) 

 

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

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

spectacolului (actorie) (în limba germană) ( Anexa 1). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /16.01.2023 

cu privire la avizarea modificărilor la 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,  

aprobat prin HCA nr. 3/6.01.2023 

 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a modificărilor la 

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, aprobat prin HCA nr. 3/6.01.2023 ( Anexa 2)  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /16.01.2023 

cu privire la avizarea calendarului general al concursurilor de ocupare al posturilor de cercetare 

vacante scoase la concurs la Universitatea de Vest din Timișoara, ICAM februarie 2023 

 

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

general al concursurilor de ocupare al posturilor de cercetare vacante scoase la concurs la 

Universitatea de Vest din Timișoara, ICAM februarie 2023 (Anexa 3) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /16.01.2023 
cu privire la avizarea comisiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor de cercetare vacante 

din cadrul ICAM, Universitatea de Vest din Timișoara, sesiunea februarie 2023 
 

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

concursurile de ocupare a posturilor de cercetare vacante din cadrul ICAM, Universitatea de Vest din 

Timișoara, sesiunea februarie 2023 ( Anexa 4) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /16.01.2023 
cu privire la avizarea comisiilor de indeplinire a standardelor minimale legate de activitatea 

științifică de către candidații la concursurile pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante, din 

cadrul ICAM, Universitatea de Vest din Timișoara, sesiunea februarie 2023 
 

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

indeplinire a standardelor minimale legate de activitatea științifică de către candidații la concursurile 

pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante, din cadrul ICAM, Universitatea de Vest din 

Timișoara, sesiunea februarie 2023 ( Anexa 5) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /16.01.2023 
cu privire la avizarea comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru concursurile de ocupare a 

posturilor de cercetare vacante, din cadrul ICAM, Universitatea de Vest din Timișoara, sesiunea 

februarie 2023 
 

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

soluționare a contestațiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor de cercetare vacante, din 

cadrul ICAM, Universitatea de Vest din Timișoara, sesiunea februarie 2023 ( Anexa 6) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /16.01.2023 
cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial  

(SCIM) al UVT pentru anul 2023 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 

(SCIM) al UVT pentru anul 2023, în conformitate cu Art. 4 din Ordinul Secretariatului General al 

Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice 

și transmiterea acestuia către organele abilitate.  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /16.01.2023 
cu privire la aprobarea susținerii misiunii, viziunii și strategiei pe termen lung a UNITA Universitas 

Montium European University de către Universitatea de Vest din Timișoara ca membru al alianței 

UNITA 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat susținerera misiunii, viziunii și strategiei pe termen lung a UNITA 

Universitas Montium European University de către Universitatea de Vest din Timișoara ca membru al 

alianței UNITA în vederea participării la competiția de proiecte Partnerships for Excellence – European 

Universities. 

 

 

RECTOR, 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 

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

