
 

 

ectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 
MINISTERUL EDUCAȚ IEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

www.uvt.ro 
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223 Timişoara, România 

Tel: +40-(0)256-592.170 
Email: cancelarie.rector.uvt@e-uvt.ro 

 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 20.02.2023. 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 /20.02.2023, cu privire la avizarea 

înființării Centrului de Studii Geopolitice și Analiză Strategică „Edward N. Luttwak” și a 

Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /20.02.2023, cu privire la avizarea 

Regulamentului privind protejarea proprietății intelectuale în UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /20.02.2023, cu privire la avizarea 

Regulamentului privind implementarea programului “U Innovate” 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /20.02.2023, cu privire la avizarea 

rezultatelor concursurilor pe posturi de cercetare la ICAM 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /20.02.2023, cu privire la avizarea 

modificărilor la Metodologia-cadru privind stabilirea de salarii diferențiate la Facultatea de 

Sociologie și Psihologie 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /20.02.2023, cu privire la aprobarea 

Statului de funcții aferent implementării programului Start Grant și a Contractului de 

finanțare 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /20.02.2023, cu privire la avizarea 

Regulamentului privind funcționarea Bazei didactice și de cercetări interdisciplinare UVT din 

Gărâna 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /20.02.2023, cu privire la avizarea 

rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante în semestrul 

I al anului universitar 2022-2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /20.02.2023, cu privire la avizarea 

înființării programului de studii universitare de masterat Cybersecurity, cu predare în limba 

engleză, la forma de învățământ cu frecvență 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /20.02.2023, cu privire la avizarea 

modificărilor la Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor 

website:%20http://www.uvt.ro/
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didactice și de cercetare vacante din UVT și a examenelor de promovare în cariera didactică 

din UVT 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /20.02.2023, cu privire la avizarea 

modificărilor la Metodologia privind organizarea programelor de formare psihopedagogică în 

vederea certificării competențelor pentru profesia didactică 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /20.02.2023, cu privire la avizarea 

echivalării gradelor didactice atribuite specialiștilor fără grad didactic universitar recunoscut 

în țară care desfășoară activități didactice în cadrul UVT în semestrul al II-lea al anului 

universitar 2022-2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /20.02.2023, cu privire la aprobarea 

acoperirilor la plata cu ora pentru semestrul al II-lea aferente statelor de funcții pentru anul 

universitar 2022-2023 

 Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /20.02.2023, cu privire la avizarea 

Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2023, versiunea 2, revizia 0, februarie 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA  

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


 

 

ectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 
MINISTERUL EDUCAȚ IEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

www.uvt.ro 
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223 Timişoara, România 

Tel: +40-(0)256-592.170 
Email: cancelarie.rector.uvt@e-uvt.ro 

 HOTĂRÂRILE 

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNIVERSITĂTII DE VEST DIN TIMISOARA, 

 adoptate în ședința ordinară din data de 20.02.2023 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /20.02.2023 

cu privire la avizarea înființării Centrului de Studii Geopolitice și Analiză Strategică „Edward N. 

Luttwak” și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia 

 

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

Facultății de Științe Politice Filosofie și Științe ale Comunicării de înființare a Centrului de Studii 

Geopolitice și Analiză Strategică „Edward N. Luttwak” și a Regulamentului de organizare și 

funcționare al acestuia (Anexa 1) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 2 /20.02.2023 

cu privire la avizarea Regulamentului privind protejarea proprietății intelectuale în UVT 

 

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

privind protejarea proprietății intelectuale în UVT (Anexa 2) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 3 /20.02.2023 

cu privire la avizarea Regulamentului privind implementarea programului “U Innovate” 

 

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

privind implementarea programului “U Innovate” ( Anexa 3) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 4 /20.02.2023 
cu privire la avizarea rezultatelor concursurilor pe posturi de cercetare la ICAM 

 

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

concursurilor pe posturi de cercetare la ICAM ( Anexa 4) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 5 /20.02.2023 
cu privire la avizarea modificărilor la  

Metodologia-cadru privind stabilirea de salarii diferențiate la Facultatea de Sociologie și 

Psihologie 

 

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

la Metodologia-cadru privind stabilirea de salarii diferențiate la Facultatea de Sociologie și 

Psihologie ( Anexa 5) 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 6 /20.02.2023 
cu privire la aprobarea Statului de funcții aferent implementării programului Start Grant și a 

Contractului de finanțare 

 

Consiliul de Administrație a aprobat Statul de funcții aferent implementării programului Start Grant și 

a Contractului de finanțare ( Anexa 6)  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 7 /20.02.2023 
cu privire la avizarea Regulamentului privind funcționarea Bazei didactice și de cercetări 

interdisciplinare UVT din Gărâna 
 

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

privind funcționarea Bazei didactice și de cercetări interdisciplinare UVT din Gărâna și a cuantumului 

tarifelor de cazare ( Anexa 7) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 8 /20.02.2023 
cu privire la avizarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare 

vacante în semestrul I al anului universitar 2022-2023 

 

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

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

universitar 2022-2023 ( Anexa 8). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 9 /20.02.2023 
cu privire la avizarea înființării programului de studii universitare de masterat Cybersecurity, cu 

predare în limba engleză, la forma de învățământ cu frecvență 

 

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

înființare al programului de studii universitare de masterat Cybersecurity, cu predare în limba engleză, 

la forma de învățământ cu frecvență, încadrat în domeniul de studii universitare de masterat Informatică 

(domeniul fundamental Matematică și științele naturii), în cadrul Facultății de Matematică și Informatică ( 

Anexa 9). 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 10 /20.02.2023 
cu privire la avizarea modificărilor la Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a 

posturilor didactice și de cercetare vacante din UVT și a examenelor de promovare în cariera didactică 

din UVT 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a ediției a XIV-a 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 (Anexa 10). 
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Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 11 /20.02.2023 
cu privire la avizarea modificărilor la Metodologia privind organizarea programelor de formare 

psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică 
 

Consiliul de Administraţie a avizat favorabil înaintarea spre aprobarea Senatului UVT a ediției a IV-a a 

Metodologiei privind organizarea programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării 

competențelor pentru profesia didactică ( Anexa 11) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 12 /20.02.2023 
cu privire la avizarea echivalării gradelor didactice atribuite specialiștilor fără grad didactic universitar 

recunoscut în țară care desfășoară activități didactice în cadrul UVT în semestrul al II-lea al anului 

universitar 2022-2023 
 

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

gradelor didactice atribuite specialiștilor fără grad didactic universitar recunoscut în țară care 

desfășoară activități didactice în cadrul UVT în semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023 
(Anexa 12) 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 13 /20.02.2023 
cu privire la aprobarea acoperirilor la plata cu ora pentru semestrul al II-lea aferente statelor de funcții 

pentru anul universitar 2022-2023 

 

Consiliul de Administrație a aprobat acoperirile la plata cu ora pentru semestrul al II-lea aferente statelor 

de funcții pentru anul universitar 2022-2023 (Anexa 13)  

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 14 /20.02.2023 
cu privire la avizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2023, versiunea 2, revizia 0, 

februarie 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 2, Revizia 0 IANUARIE 2023, conform 

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

din Timişoara (Anexa 14) 

 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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