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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 13.03.2023. 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 /13.03.2023, cu privire la avizarea înființării 

Centrului de Biologie ambientala si biomonitorizare (CBAB) și a Regulamentului de 

organizare și funcționare al acestuia 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /13.03.2023, cu privire la avizarea înființării 

Crayfish Research Centre și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /13.03.2023, cu privire la avizarea 

modificărilor la Metodologia privind stabilirea de salarii diferențiate pentru personalul din 

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie de la Universitatea de Vest din Timișoara 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /13.03.2023, cu privire la avizarea 

modificărilor la Metodologia privind stabilirea de salarii diferențiate pentru personalul din 

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor de la Universitatea de Vest din 

Timișoara 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /13.03.2023, cu privire la avizarea 

modificărilor la Metodologia privind stabilirea de salarii diferențiate pentru personalul din 

cadrul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic de la Universitatea de Vest din 

Timișoara 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /13.03.2023, cu privire la avizarea 

modificărilor la Metodologia privind stabilirea de salarii diferențiate pentru personalul din 

cadrul Facultății de Muzică și Teatru 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /13.03.2023, cu privire la avizarea 

modificărilor standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice 

din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare, pentru posturile de 

lector și asistent universitar, domeniul Artele spectacolului – Actorie  

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /13.03.2023, cu privire la avizarea 

modificărilor standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice 

din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare, pentru posturile de 

lector, asistent universitar/asistent de cercetare, domeniul Psihologie 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /13.03.2023, cu privire la avizarea 

modificărilor standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice 
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din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare, la Facultatea de 

Fizică 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /13.03.2023, cu privire la avizarea 

modificărilor standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice 

din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare, domeniul 

Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /13.03.2023, cu privire la avizarea 

standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 

învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare, departamentul 

Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /13.03.2023, cu privire la avizarea 

solicitării doamnei CIOCOV D. IOVANA, specializarea PSIHOLOGIE, promoția 2019 – 2022, 

de a susține examenul de finalizare de studii de licență în sesiunile Iulie / Septembrie 2023, la 

Universitatea „AUREL VLAICU” din Arad 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /13.03.2023, cu privire la avizarea 

Raportului de evaluare internă a domeniului de doctorat Științele Comunicării 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /13.03.2023, cu privire la avizarea Codului 

de conduită pentru prevenirea și combaterea antisemitismului în UVT  

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 15 /13.03.2023, cu privire la avizarea 

modificărilor la Procedura de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea și retragerea 

regulamentelor/ metodologiilor/ altor documente asimilate, în cadrul UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 16 /13.03.2023, cu privire la avizarea 

actualizărilor la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al 

UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 17 /13.03.2023, cu privire la aprobarea 

Procedurii operaționale privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, ediția a-II-a 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 18 /13.03.2023, cu privire la avizarea 

Metodologiei privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare 

vacante din UVT și a examenelor de promovare în cariera didactică din UVT, editia a XIV-a 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 19 /13.03.2023, cu privire la avizarea listei 

cu posturile didactice și de cercetare vacante scoase la concurs în semestrului al II-lea al anului 

universitar 2022-2023 la Universitatea de Vest din Timișoara  

 

 

 

 

 

 

 

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 13.03.2023 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /13.03.2023 

cu privire la avizarea înființării Centrului de Biologie ambientala si biomonitorizare (CBAB) și a 

Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia 

 

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

înființare a Centrului de Biologie ambientala si biomonitorizare (CBAB) , director prof. univ. dr. habil. 

Nicoleta Ianovici, și a Regulamentului de organizare și funcționare, la propunerea Facultății de Chimie 

Biologie Geografie ( Anexa 1) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /13.03.2023 

cu privire la avizarea înființării Crayfish Research Centre și a  

Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia 

 

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

înființare a Crayfish Research Centre, director prof. univ. dr. habil. Lucian Pârvulescu, și a Regulamentului 

de organizare și funcționare, la propunerea Facultății de Chimie Biologie Geografie ( Anexa 2) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /13.03.2023 

cu privire la avizarea modificărilor la Metodologia privind stabilirea de salarii diferențiate pentru 

personalul din Facultatea de Litere, Istorie și Teologie de la Universitatea de Vest din Timișoara 

 

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

Metodologia privind stabilirea de salarii diferențiate pentru personalul din Facultatea de Litere, Istorie 

și Teologie de la Universitatea de Vest din Timișoara ( Anexa 3) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /13.03.2023 
cu privire la avizarea modificărilor la Metodologia privind stabilirea de salarii diferențiate pentru 

personalul din Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor de la Universitatea de Vest 

din Timișoara 
 

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

Metodologia privind stabilirea de salarii diferențiate pentru personalul din Facultatea de Economie și 

de Administrare a Afacerilor de la Universitatea de Vest din Timișoara ( Anexa 4) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /13.03.2023 
cu privire la avizarea modificărilor la  

Metodologia privind stabilirea de salarii diferențiate pentru personalul din cadrul 

Departamentului pentru pregătirea personalului didactic de la Universitatea de Vest din Timișoara 

 

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

la Metodologia privind stabilirea de salarii diferențiate pentru personalul din cadrul 

Departamentului pentru pregătirea personalului didactic de la Universitatea de Vest din Timișoara 

( Anexa 5) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /13.03.2023 
cu privire la avizarea modificărilor la Metodologia privind stabilirea de salarii diferențiate pentru 

personalul din cadrul Facultății de Muzică și Teatru 
 

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

la Metodologia privind stabilirea de salarii diferențiate pentru personalul din cadrul Facultății de 

Muzică și Teatru (Anexa 6) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /13.03.2023 
cu privire la avizarea modificărilor standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea 

titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare, pentru 

posturile de lector și asistent universitar, domeniul Artele spectacolului – Actorie  
 

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

standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul 

superior și a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare, pentru posturile de lector și asistent 

universitar, domeniul Artele spectacolului – Actorie la solicitarea Facultății de Muzică și Teatru 

 (Anexa 7)  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /13.03.2023 
cu privire la avizarea modificărilor standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea 

titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare, pentru 

posturile de lector, asistent universitar/asistent de cercetare, domeniul Psihologie 

 

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

standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul 

superior și a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare, pentru posturile de lector, asistent 

universitar/asistent de cercetare, domeniul Psihologie la solicitarea Facultății de Sociologie și Psihologie 

(Anexa 8)  
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /13.03.2023 
cu privire la avizarea modificărilor standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea 

titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare, la 

Facultatea de Fizică 

 

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

standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul 

superior și a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare, la Facultatea de Fizică (Anexa 9) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /13.03.2023 
cu privire la avizarea modificărilor standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea 

titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare, 

domeniul Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 

 

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

standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul 

superior și a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare, domeniul Geografie, Facultatea de Chimie, 

Biologie, Geografie ( Anexa 10) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /13.03.2023 
cu privire la avizarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor 

didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare, departamentul 

Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică 

 

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

standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul 

superior și a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare, departamentul Informatică, Facultatea de 

Matematică și Informatică 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /13.03.2023 
cu privire la avizarea solicitării doamnei CIOCOV D. IOVANA, specializarea PSIHOLOGIE, promoția 

2019 – 2022, de a susține examenul de finalizare de studii de licență în sesiunile Iulie / Septembrie 2023, 

la Universitatea „AUREL VLAICU” din Arad 

 

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

înscriere și susținere a examenului de finalizare de studii de licență în sesiunile Iulie / Septembrie 2023, a 

doamnei CIOCOV D. IOVANA, specializarea PSIHOLOGIE, promoția 2019 – 2022, la Universitatea 

„AUREL VLAICU” din Arad ( Anexa 12) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /13.03.2023 
cu privire la avizarea Raportului de evaluare internă a domeniului de doctorat Științele Comunicării 

 

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

evaluare internă a domeniului de doctorat Științele Comunicării (Anexa 13) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /13.03.2023 
cu privire la avizarea Codului de conduită pentru prevenirea și combaterea antisemitismului în UVT  

 

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

conduită pentru prevenirea și combaterea antisemitismului în UVT (Anexa 14) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 15 /13.03.2023 
cu privire la avizarea modificărilor la Procedura de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea 

și retragerea regulamentelor/ metodologiilor/ altor documente asimilate, în cadrul UVT 
 

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

Procedura de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea și retragerea regulamentelor/ 

metodologiilor/ altor documente asimilate, în cadrul UVT ( Anexa 15) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 16 /13.03.2023 
cu privire la avizarea actualizărilor la  

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al UVT 
 

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

actualizate a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al UVT ( 

Anexa 16) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 17 /13.03.2023 
cu privire la aprobarea Procedurii operaționale privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, 

ediția a-II-a 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat Procedura operațională privind elaborarea bugetului de venituri și 

cheltuieli, ediția a-II-a ( Anexa 17) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 18 /13.03.2023 
cu privire la avizarea Metodologiei privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice 

și de cercetare vacante din UVT și a examenelor de promovare în cariera didactică din UVT, editia a 

XIV-a 

 

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

privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante din UVT și 

a examenelor de promovare în cariera didactică din UVT, editia a XIV-a ( Anexa 18) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 19 /13.03.2023 
cu privire la avizarea listei cu posturile didactice și de cercetare vacante scoase la concurs în 

semestrului al II-lea al anului universitar 2022-2023 la Universitatea de Vest din Timișoara  
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a listei cu posturile 

didactice și de cercetare vacante scoase la concurs în semestrului al II-lea al anului universitar 2022-

2023 la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) (Anexa 19) 

 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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