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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 7.03.2023. 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 /7.03.2023, cu privire la aprobarea 

participării Universității de Vest din Timișoara la proiectul “Rută integrată completă pentru 

învățământul dual în regiunea de Vest prin dezvoltarea și operaționalizarea Consorțiului 

Regional pentru Învățământ Dual VEST Timișoara” depus în cadrul apelului cu titlul 

”Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, valoarea 

totală a bugetului Partenerului 2 – Universitatea de Vest din Timișoara și valoarea contribuției 

proprii 
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 HOTĂRÂRILE 

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNIVERSITĂTII DE VEST DIN TIMISOARA, 

 adoptate în ședința extraordinară din data de 7.03.2023 

 

 

 

Hotărârea Consiliului de Administrație al UVT nr. 1 /7.03.2023 

cu privire la aprobarea participării Universității de Vest din Timișoara la proiectul “Rută integrată 

completă pentru învățământul dual în regiunea de Vest prin dezvoltarea și operaționalizarea 

Consorțiului Regional pentru Învățământ Dual VEST Timișoara” depus în cadrul apelului cu titlul 

”Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, valoarea totală a 

bugetului Partenerului 2 – Universitatea de Vest din Timișoara și valoarea contribuției proprii 

 

 

Consiliul de Administraţie a aprobat următoarele: 

 
Art. 1. Se aprobă participarea Universității de Vest din Timișoara la proiectul “Rută integrată completă 

pentru învățământul dual în regiunea de Vest prin dezvoltarea și operaționalizarea Consorțiului 

Regional pentru Învățământ Dual VEST Timișoara” depus în cadrul apelului cu titlul ”Program-pilot 

pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, Componenta C15: Educație, Reforma 

4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6: Dezvoltarea 

a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale 

integrate, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în calitatea de PARTENER 2. 

Art. 2. Se aprobă acordul de parteneriat încheiat între organizațiile membre ale „Consorțiului Regional 

pentru Învățământ Dual Vest”, avizat de Ministerul Educației prin adresa 15/2023. 

Art. 3. Se aprobă bugetul total al proiectului în cuantum de 168,345,938.75 Lei, din care valoare eligibilă 

103,504,836.00 Lei și TVA eligibil 19,018,018.84 Lei 

Art. 4. Se aprobă valoarea totală a bugetului Partenerului 2 – Universitatea de Vest din Timișoara  în 

cuantum de 1.270.000,00 Lei, fără TVA, după cum urmează:  

a) valoarea de 1.270.000,00 lei fără TVA, din care valoarea totală maximă eligibilă a bugetului 

Partenerului 2 în cuantum de 610.000,00 Lei, finanțată din PNRR aferentă Liniei de finanțare 

GRANTURI PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMANTULUI DUAL. Valoarea TVA aferentă sumei 

maxime eligibile a bugetului Partenerului 2 se suportă de la bugetul de stat, conform prevederilor ghidului 

solicitantului și ale OUG 124/2021; 

Art. 5. (1) Valoarea contribuției proprii suportată de către Universitatea de Vest la implementarea 

proiectului este în cuantum de 785.400 Lei  din care valoarea fără TVA este de 660.000 Lei, și TVA este 

în valoare de 125.400 Lei, conform celor menționate la art.4. 

 

 

RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

 

 

Aviz juridic, 

 

Jurist Nadia Topai 
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