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Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 09 septembrie 2014 

 

Hotărârea nr. 298 – Privind aprobarea admiterii din sesiunea septembrie 2014. 

Hotărârea nr. 299 – Privind aprobarea ca Adeverința medicală pentru înscrierea la examenul de 

admitere să conțină precizarea medicului de familie: „Clinic sănătos, apt pentru admitere la 

facultate”. 

Hotărârea nr. 300 – Privind validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice 

vacante. 

Hotărârea nr. 301 – Privind validarea  concursului pentru ocuparea postului vacant de 

cercetător științific. 

Hotărârea nr. 302 – Privind aprobarea înființării  învățământului terțiar nonuniversitar. 

Hotărârea nr. 303 – Privind aprobarea ca un cadru didactic să își continue activitatea integral în 

cadrul Contractului de cercetare din Grantul de cercetare tip Parteneriate cu nr. 1682/2012, în 

anul universitar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 304 – Privind aprobarea efectuării concediilor legale de odihnă aferente anului 

2015. 

Hotărârea nr. 305 – Privind aprobarea Regulamentului Universității „Aurel Vlaicu” Arad 

privind studiile universitare de doctorat. 

Hotărârea nr. 306 – Privind aprobarea scoaterii la concurs a postului vacant de Director general 

administrativ al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, conform Legii Educației Naționale nr. 

1/2011. 

Hotărârea nr. 307 – Privind aprobarea solicitării de reducere a normei didactice a unui cadru 

didactic titular. 

Hotărârea nr. 308 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a Raportului de autoevaluare în 

vederea acreditării a programului studii universitare de licență- Modă design vestimentar. 

Hotărârea nr. 309 – Privind aprobarea realizării programelor de studii de licență și master. 
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Hotărârea nr. 310 – Privind aprobarea taxelor de participare la organizarea oricărei manifestații 

științifice. 

Hotărârea nr. 311 – Privind aprobarea finanțarea celui de al XV-lea volum al Universității 

„Aurel Vlaicu” din Arad: Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad în anul universitar 2013-2014. 

Hotărârea nr. 312 – Privind aprobarea transferului studenților Universității „Aurel Vlaicu” din 

Arad la alte Universități din țară. 

Hotărârea nr. 313 – Privind aprobarea acționării în judecată a persoanelor care calomniază și 

care aduc prejudicii imaginii Universității. 

Hotărârea nr. 314 – Privind aprobarea Contractelor de studii pentru anul universitar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 315 – Privind aprobarea Chestionarelor de autoevaluare, Chestionarelor de 

evaluare colegială și Chestionarele  de evaluare a cadrelor didactice de către studenți pentru anul 

universitar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 316 – Privind aprobarea proiectelor prefinanțate. 

Hotărârea nr. 317 – Privind aprobarea reacreditării programelor de studii solicitate pe piața 

muncii. 

Hotărârea nr. 318 – Privind aprobarea Statelor de funcții pentru anul universitar 2014-2015 

aprobate de Consiliile facultăților. 

Hotărârea nr. 319 – Privind respingerea solicitării unui cadru didactic titular. 

Hotărârea nr. 320 – Privind aprobarea efectuării normei didactice de către un cadru didactic 

titular. 

Hotărârea nr. 321 – Privind aprobarea efectuării de ore în regim de plata cu ora a unui cadru 

didactic titular la Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului. 

Hotărârea nr. 322 – Privind aprobarea efectuării de ore în regim de plata cu ora a unui cadru 

didactic titular la Facultatea de Științe Economice. 
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Hotărârea nr. 323 – Privind aprobarea ca toate cadrele didactice din Universitatea „Aurel 

Vlaicu” din Arad pot desfășura în cadrul altor instituții activități didactice, științifice, 

manageriale ș.a. în regim de plata cu ora, numai cu aprobarea Senatului UAV. 

Hotărârea nr. 324 – Privind aprobarea continuării activității a unui cadru didactic titular care 

împlinește vârsta de pensionare în anul școlar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 325 – Privind aprobarea unui contract individual de muncă pentru activități 

didactice și de cercetare în regim de cumul în cadrul Facultății de Științe Umaniste și Sociale. 

Hotărârea nr. 326 – Privind aprobarea menținerii unui cadru didactic. 

Hotărârea nr. 327 – Privind confirmarea activității unui cadru didactic. 

Hotărârea nr. 328 – Privind menținerea unui cadru didactic titular în anul universitar 2014-

2015. 

Hotărârea nr. 329 – Privind aprobarea  prestării  activității didactice și de consiliere științifică 

în anul universitar 2014-2015 a unui cadru didactic. 

Hotărârea nr. 330 – Privind aprobarea continuării activității didactice și de cercetare în cadrul 

UAV a unui cadru didactic titular. 

Hotărârea nr. 331 – Privind aprobarea continuării activității a unui cadru didactic titular în anul 

școlar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 332 – Privind aprobarea efectuării a 2 ore de seminar săptămânal în regim de 

plata cu ora, în anul universitar 2014-2015 a unui cadru didactic titular. 

Hotărârea nr. 333 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora la studii 

universitare de master. 

Hotărârea nr. 334 – Privind aprobarea ca un cadru didactic titular să efectueze activitate 

didactică la Liceul Special „Sfânta Maria” din Arad. 

Hotărârea nr. 335 – Privind aprobarea ca un cadru didactic titular să efectueze activitate 

didactică la Liceul Tehnologic „Francisc Neumann” din Arad. 
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Hotărârea nr. 336 – Privind aprobarea activității în calitate de cadru didactic titular asociat la 

Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 337 – Privind aprobarea activității în calitate de cadru didactic titular asociat la 

Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 338 – Privind aprobarea prelungirii încadrării unui cadru didactic. 

Hotărârea nr. 339 – Privind aprobarea susținerii în sistem modular a activității didactice pe anul 

universitar 2014-2015 a unui cadru didactic. 

Hotărârea nr. 340 – Privind aprobarea continuării activității la facultatea de Inginerie a unui 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 341 – Privind aprobarea susținerii cursului de Psihologie Politică la Academia 

Națională de Informații București, în anul universitar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 342 – Privind aprobarea echivalării titlului de cercetător cu titlul didactic 

echivalent de profesor universitar, conform legislației în vigoare. 

Hotărârea nr. 343 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un  

cadru didactic titular. 

Hotărârea nr. 344 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 345 – Privind aprobarea colaborării în anul universitar 20214-2015, în regim de 

plata cu ora, ca mentor asociat.  

Hotărârea nr. 346 – Privind aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului de Director General Administrativ. 

Hotărârea nr. 347 – Privind aprobarea emiterii unui punct de vedere a Comisiei de Etică 

Universitară a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad după primirea Hotărârii Consiliului de Etică 

și Management Universitar. 
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Hotărârea nr. 348 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic titular. 

Hotărârea nr. 349 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 350 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 351 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 352 – Privind aprobarea trecerii pe activitate științifică începând cu anul 

universitar 2014-2015 pentru a-și putea finaliza teza de doctorat. 

Hotărârea nr. 353 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 354 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 355 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 356 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 357 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 358 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 359 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 360 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 
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Hotărârea nr. 361 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 362 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 363 – Privind aprobarea solicitării unui cadru didactic titular pentru efectuarea 

concediului. 

Hotărârea nr. 364 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 365 – Privind aprobarea efectuării normei didactice din cadrul Facultății de 

Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială, în anul universitar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 366 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 367 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 368 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 369 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 370 – Privind aprobarea continuării activității a unui cadru didactic titular care 

împlinește vârsta de pensionare în anul școlar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 371 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 372 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 
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Hotărârea nr. 373 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 374 – Privind aprobarea afilierii unui cadru didactic de la o Universitate la Școala 

Doctorală din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 375 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 376 – Privind aprobarea de efectuare a orelor ca profesor asociat de către un 

cadru didactic de la Universitatea Szent Istvan din Ungaria. 

Hotărârea nr. 377 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 378 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 379 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 380 – Privind aprobarea prelungirii cu un an de zile a activității de cercetare 

doctorală și de elaborare a tezei de doctorat a unei absolvente din cadrul Școlii Doctorale a 

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 381 – Privind aprobarea prelungirii cu un an de zile a activității de cercetare 

doctorală și de elaborare a tezei de doctorat a unei absolvente din cadrul Școlii Doctorale a 

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 382 – Privind aprobarea prelungirii cu un an de zile a activității de cercetare 

doctorală și de elaborare a tezei de doctorat a unui absolvent din cadrul Școlii Doctorale a 

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 383 – Privind aprobarea prelungirii cu un an de zile a activității de cercetare 

doctorală și de elaborare a tezei de doctorat a unui absolvent din cadrul Școlii Doctorale a 

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 
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Hotărârea nr. 384 – Privind aprobarea prelungirii cu un an de zile a activității de cercetare 

doctorală și de elaborare a tezei de doctorat a unui absolvent din cadrul Școlii Doctorale a 

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 385 – Privind aprobarea acordării trecerii pe activitatea de cercetare științifică  

pentru perioada 01.10.2014-21.12.2014. 

Hotărârea nr. 386 – Privind aprobarea eliberării duplicatului actului de studii a unei absolvente 

a programului de studii universitare de master. 

Hotărârea nr. 387 – Privind aprobarea taxei de școlarizare pentru o studentă în anul al II-lea de 

studiu, an universitar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 388 – Privind aprobarea continuării activității a unui cadru didactic titular care 

împlinește vârsta de pensionare în anul școlar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 389 – Privind aprobarea componentei Comisiei de selecție/evaluare ERASMUS 

de la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială. 

Hotărârea nr. 390 – Privind aprobarea componenței Comisia de selecție/evaluare ERASMUS 

de la Facultatea de Științe Umaniste și Sociale. 

Hotărârea nr. 391 – Privind aprobarea componenței Comisia de contestații pentru concursul de 

ocupare a postului de Director  General Administrativ al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 392 – Privind aprobarea efectuării de  activitate didactică în regim de plata cu ora 

în anul universitar 2014-2015 în cadrul Liceului Tehnologic „Francisc Neumann” din Arad. 

Hotărârea nr. 393 – Privind aprobarea ca un cadru didactic să predea în perioada 15-29 

septembrie 2014 la Universitatea Konstanz din Germania. 

Hotărârea nr. 394 – Privind condiționarea participării studenților la examene. 

Hotărârea nr. 395 – Privind aprobarea normei didactice pentru cadrele didactice din 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pentru anul universitar 2014-2015. 
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Hotărârea nr. 396 – Privind aprobarea reducerii normei didactice pentru un cadru didactic 

titular. 

Hotărârea nr. 397 – Privind aprobarea prestării de activitate didactică în regim de plata cu ora, 

în anul universitar 2014-2015 de către un cadru didactic titular. 

Hotărârea nr. 398 – Privind aprobarea susținerii în sistem modular a activității didactice în anul 

universitar de către un cadru didactic titular. 

Hotărârea nr. 399 – Privind aprobarea prelungirea perioadei de cercetare doctorală și de 

elaborare a tezei de doctorat a unei absolvente din cadrul Școlii Doctorale a Universității „Aurel 

Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 400 – Privind aprobarea remunerației în anul universitar 2014-2015 pentru orele 

la plata cu ora. 

Hotărârea nr. 401 – Privind aprobarea normei didactice la Facultatea de Științe ale Educației, 

Psihologie și Asistență Socială. 

Hotărârea nr. 402 – Privind aprobarea desfășurării proiectului POSDRU/135/ 5.2/S/128939 

„PROGRES RURAL! Dezvoltarea sustenabilă a zonelor rurale din regiunile Vest și Nord - 

Vest”. 

Hotărârea nr. 403 – Privind aprobarea desfășurării proiectului POSDRU/125/5.1/S/131980 „RE 

- ACTIV PE PIAȚA MUNCII! Integrarea profesională a categoriilor defavorizate pe piața 

muncii”. 

Hotărârea nr. 404 – Privind aprobarea actualizării Regulamentului Departamentului de 

Consiliere în Carieră și Orientare Profesională. 

Hotărârea nr. 405 – Privind aprobarea concediului pentru implicarea în contracte de cercetare la 

Institutul DWI an der RWTH e.V. din Aachen, Germania a unui cadru didactic titular. 

Hotărârea nr. 406 – Privind aprobarea modificării articolului 65 din  Carta Universității „Aurel 

Vlaicu” din Arad, adoptată prin Hotărârea de Senat 122/26.07.2011 și avizată favorabil de către 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 
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Hotărârea nr. 407 – Privind aprobarea constituirii Comisiei Centrale de Inventariere și 

Subcomisiile de Inventariere pe Facultăți. 

Hotărârea nr. 408 – Privind aprobarea componenței Comisiei de casare a obiectelor de inventar 

conform listelor aprobate de Ministerul Educației Naționale. 

Hotărârea nr. 409 – Privind aprobarea acordării concediului fără plată pentru un cadru didactic 

titular. 

Hotărârea nr. 410 – Privind aprobarea acordării concediului fără plată pentru un cadru didactic 

în vederea finalizării tezei de doctorat. 

Hotărârea nr. 411 – Privind aprobarea concediului pentru implicarea în contracte de cercetare 

în cadrul Wageningen UR Food&Biobased Research din Wageningen, Olanda a unui cadru 

didactic titular. 

Hotărârea nr. 412 – Privind aprobarea prestării  activității didactice în regim de plata cu ora, în 

anul universitar 2014-2015 în cadrul Facultății de Științe Umaniste și Sociale de către un cadru 

didactic. 

Hotărârea nr. 413 – Privind aprobarea efectuării activității didactice în regim de plata cu ora, în 

anul universitar 2014-2015 în cadrul Facultății de Design, de către un cadru didactic titular. 

Hotărârea nr. 414 – Privind aprobarea acordării concediului fără plată în anul universitar 2014-

2015 deoarece va ocupa postul de lector de limba română la Universitatea Carolina din Praga, 

Cehia. 

Hotărârea nr. 415 – Privind aprobarea efectuării activității didactice în regim de plata cu ora, în 

anul universitar 2014-2015 de către un cadru didactic. 

Hotărârea nr. 416 – Privind aprobarea trecerii pe post de cercetare, în anul universitar 2014-

2015 a unui cadru didactic. 

Hotărârea nr. 417 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 
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Hotărârea nr. 418 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 419 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 420 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 421 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 422 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 423 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 424 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 425 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 426 – Privind aprobarea efectuării  orelor în regim de plata cu ora de către un 

cadru didactic. 

Hotărârea nr. 427 – Privind aprobarea actualizării Regulamentului privind regimul, gestionarea 

și eliberarea actelor de studii în Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 428 – Privind aprobarea componenței Comisiei de susținere publică a Tezei de 

Doctorat , domeniul Filologie. 

Hotărârea nr. 429 – Privind aprobarea componenței Comisiei de susținere publică a Tezei de 

Doctorat , domeniul Filologie. 

Hotărârea nr. 430 – Privind aprobarea actualizării Procedurii privind desfășurarea activității de 

secretariat. 

http://www.uav-arad.go.ro/
http://www.uav-arad.go.ro/


MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD 

310130  Arad, B-dul Revolutiei nr. 77,   P.O. BOX 2/158 AR 

Tel.: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070 

http://www.uav.ro; e-mail: rectorat@uav.ro 

             Operator de date cu caracter personal nr. 2929 

 

 

 

310130Arad, B-dul Revolutiei nr. 77,P.O. BOX 2/158 AR 

Tel.: 0040-257- 283010; fax. 0040-257- 280070, http://www.uav.ro; e-mail: senat@uav.ro 

 

 

Hotărârea nr. 431 – Privind aprobarea modalității de plată a cadrelor didactice pentru plata cu 

ora la studii universitare de licență. 

Hotărârea nr. 432 – Privind aprobarea scoaterii la concurs a posturilor vacante în anul 

universitar. 

Hotărârea nr. 433 – Privind aprobarea actualizării Regulamentului de alegeri a reprezentanților 

studenților UAV în Senat și în Consiliile facultăților. 

Hotărârea nr. 434 – Privind aprobarea respectării normelor didactice prevăzute în Hotărârea de 

Senat nr. 395 din 12 septembrie 2014. 

Hotărârea nr. 435 – Privind aprobarea suspendării activității didactice a unui cadru didactic 

pentru finalizarea contractului de cercetare finanțat din fonduri structurale, nr. 621/2014, unde 

activează în calitate de director de proiect. 

Hotărârea nr. 436 – Privind aprobarea referitoare la plata taxelor de înmatriculare a studenților. 

Hotărârea nr. 437 – Privind aprobarea susținerii în sistem modular a activității didactice pe anul 

universitar 2014-2015. 
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