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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din  08 ianuarie 2014 

 

Hotărârea nr. 1 – Privind aprobarea Procedurii Operaționale privind înscrierea studenților pe 

platforma Moodle.  

Hotărârea nr. 2 – Privind aprobarea Raportului Moodle înaintat către Senatul Universității 

„Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 3 – Privind aprobarea Regulamentului privind Utilizarea şi Securitatea Resurselor 

Informatice şi de Comunicații din cadrul Rețelei Universitatea „Aurel Vlaicu”.  

Hotărârea nr. 4 – Privind aprobarea Regulilor pentru modificări şi modernizări ale resurselor 

informatice şi de comunicații înaintate către Senatul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 5 – Privind aprobarea Consiliului Calității pe universitate devine Comisia de 

evaluare şi asigurarea calității. 

Hotărârea nr. 6 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea unui 

post vacant, post publicat în Monitorul Oficial al României nr. 518/18.12.2013.  

Hotărârea nr. 7 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea unui 

post vacant, post publicat în Monitorul Oficial al României nr. 518/18.12.2013.  

Hotărârea nr. 8 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea unui 

post vacant, post publicat în Monitorul Oficial al României nr. 518/18.12.2013.  

Hotărârea nr. 9 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea unui 

post vacant, post publicat în Monitorul Oficial al României nr. 518/18.12.2013.  

Hotărârea nr. 10 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea unui 

post vacant, post publicat în Monitorul Oficial al României nr. 518/18.12.2013.  

Hotărârea nr. 11 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea unui 

post vacant, post publicat în Monitorul Oficial al României nr. 518/18.12.2013.  

Hotărârea nr. 12 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea unui 

post vacant, post publicat în Monitorul Oficial al României nr. 518/18.12.2013.  
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Hotărârea nr. 13 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea unui 

post vacant, post publicat în Monitorul Oficial al României nr. 518/18.12.2013.  

Hotărârea nr. 14 – Privind aprobarea eliberării unui duplicat al actului de studii pentru o 

absolventă din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, programul de studii universitare de 

licență. 

Hotărârea nr. 15 – Privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 

2014. 

Hotărârea nr. 16 – Privind aprobarea apelării la serviciile unor cabinete de avocatură. 

Hotărârea nr. 17 – Privind aprobarea Planului Operațional pentru anul 2014 al Universității 

„Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 18 – Privind respingerea solicitării depusă de o studentă  

Hotărârea nr. 19 – Privind aprobarea închirierii Cantinei studențești  

Hotărârea nr. 20 – Privind susținerea examenelor de abilitare ce vor fi susținute de cadrele 

didactice din Universitatea „Aurel Vlaicu”  începând cu data de 01 ianuarie 2014. 

Hotărârea nr. 21 – Privind aprobarea înființării Biroului privind relația universității cu 

angajatorii. 

Hotărârea nr. 22 – Privind aprobarea Procedurii operaționale privind administrarea site-ului. 

Hotărârea nr. 23 – Privind aprobarea ca un cadru didactic titular să predea în regim de plata cu 

ora la Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” din Arad. 

Hotărârea nr. 24 – Privind aprobarea desfășurării activității didactice în regim de plata cu ora la 

Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” din Arad. 

Hotărârea nr. 25 – Privind aprobarea acordării de sporuri salariale. 

Hotărârea nr. 26 – Privind aprobarea organizării unei sesiuni speciale pentru studenții 

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad care au beneficiat de mobilități ERASMUS în semestrul I 

al anului universitar 2013-2014. 
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