
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 

 

 

Hotărâri ale Senatului UAV emise în urma ședinței din 27 noiembrie 2014 

 

Hotărârea nr. 438 – Privind aprobarea validarea Concursului organizat pentru ocuparea postului 

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

Hotărârea nr. 439 – Privind aprobarea acordării diferenței salariale obținute prin sentință 

judecătorească de către Alma Mater. 

Hotărârea nr. 441 – Privind aprobarea Calendarului privind desfășurarea concursurilor pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante. 

Hotărârea nr. 442 – Privind aprobarea semnării Protocolului cu SC Smart Vest 

Communications SRL. 

Hotărârea nr. 443 – Privind aprobarea luării la cunoștință a Adresei nr. 1790/03.10.2014. 

Hotărârea nr. 444 – Privind vizita de evaluare ARACIS după acordarea calificativului de către 

Consiliul ARACIS. 

Hotărârea nr. 445 – Privind aprobarea componenței Comisiei de inventariere și predare-primire 

a gestiunii Corpului Universitar M. 

Hotărârea nr. 446 – Privind aprobarea preluării apartamentului de serviciu.  

Hotărârea nr. 447 – Privind aprobarea continuării activității manageriale la Universitatea Agora 

din Oradea și în anul universitar 2014-2015 a unui cadru didactic. 

Hotărârea nr. 448 – Privind aprobarea amânării susținerii tezei de doctorat pentru un student 

doctorand în domeniul Filologie. 

Hotărârea nr. 449 – Privind aprobarea taxei pentru cămin și cantină pentru studenții străini. 

Hotărârea nr. 450 – Privind situația studenților care nu au achitat taxa de școlarizare. 

Hotărârea nr. 451 – Privind aprobarea componenței Comisiei de burse și dialog social studenți-

facultate la nivelul Facultății de Teologie. 
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Hotărârea nr. 452 – Privind aprobarea desfășurării activității didactice în regim de plata cu ora 

în anul universitar 2014-2015 la Facultatea de Inginerie de către un cadru didactic. 

Hotărârea nr. 453 – Privind solicitările înaintate către Senatul UAV cu nr. 1718/30.09.2014 și 

cu nr. 1646/24.09.2014. 

Hotărârea nr. 454 – Privind solicitările înaintate către Senatul UAV cu nr. 1653/24.09.2014, 

1717/30.09.2014 și 1642/24.09.2014 

Hotărârea nr. 455 – Privind aprobarea contractării de credite la discipline de specialitate. 

Hotărârea nr. 456 – Privind aprobarea modificării art.65 alin.1 din Carta Universității „Aurel 

Vlaicu” din Arad, propuneri făcute prin H.S. nr.406/12.09.2014. 

Hotărârea nr. 457 – Privind aprobarea susținerii examenelor din anul al II-lea de studii, an 

universitar 2014-2015 de către o studentă doctorandă. 

Hotărârea nr. 458 – Privind aprobarea ca sumele considerate necuvenite să fie virate înapoi 

plătitorului. 

Hotărârea nr. 459 – Privind aprobarea restituirii unui procent din taxa de școlarizare către 

plătitor. 

Hotărârea nr. 460 – Privind aprobarea restituirii unui procent din taxa de școlarizare către 

plătitor. 

Hotărârea nr. 461 – Privind  amânarea unui răspuns până la finalizarea activității didactice a 

cadrului didactic titular. 

Hotărârea nr. 462 – Privind  aprobarea redistribuirii locurilor bugetate în anul universitar 2014-

2015. 

Hotărârea nr. 463 – Privind  aprobarea redistribuirii locurilor bugetate în anul universitar 2014-

2015. 

Hotărârea nr. 464 – Privind  aprobarea redistribuirii locurilor bugetate în anul universitar 2014-

2015. 
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Hotărârea nr. 465 – Privind  aprobarea redistribuirii locurilor bugetate în anul universitar 2014-

2015. 

Hotărârea nr. 466 – Privind  aprobarea atribuirii titlului de doctor în filologie domeniul 

Filologie unui cadru didactic. 

Hotărârea nr. 467 – Privind  aprobarea atribuirii titlului de doctor Honoris Causa unui cadru 

didactic. 

Hotărârea nr. 468 – Privind  aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului didactic vacant. 

Hotărârea nr. 469 – Privind  aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului didactic vacant. 

Hotărârea nr. 470 – Privind  aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului didactic vacant. 

Hotărârea nr. 471 – Privind  aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului didactic vacant. 

Hotărârea nr. 472 – Privind  aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului didactic vacant. 

Hotărârea nr. 473 – Privind  aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului didactic vacant. 

Hotărârea nr. 474 – Privind  aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului didactic vacant. 

Hotărârea nr. 475 – Privind  aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului didactic vacant. 

Hotărârea nr. 476– Privind  aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului didactic vacant. 

Hotărârea nr. 477 – Privind  aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului didactic vacant. 
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Hotărârea nr. 478 – Privind  aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului didactic vacant. 

Hotărârea nr. 479 – Privind  aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului didactic vacant. 

Hotărârea nr. 480 – Privind  aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului didactic vacant. 

Hotărârea nr. 481 – Privind  aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului didactic vacant. 

Hotărârea nr. 482 – Privind  aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului didactic vacant. 

Hotărârea nr. 483 – Privind  aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului didactic vacant. 

Hotărârea nr. 484 – Privind  aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului didactic vacant. 

Hotărârea nr. 485 – Privind  aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului didactic vacant. 

Hotărârea nr. 486 – Privind  aprobarea componenței Comisiei de concurs pentru ocuparea 

postului didactic vacant. 

Hotărârea nr. 487 – Privind revocarea articolului 2 al Hotărârii Senatului Universității nr. 

303/12.09.2014. 

Hotărârea nr. 488 – Privind aprobarea acordării unei creșteri salariale pentru un cadru didactic. 

Hotărârea nr. 489 – Privind aprobarea calendarului privind efectuarea concediilor de odihnă 

legale. 

Hotărârea nr. 490 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a Rapoartelor de autoevaluare în 

vederea certificării periodice a programelor de studii universitare de licență. 
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Hotărârea nr. 491 – Privind aprobarea Regulamentului de acordare a gradațiilor de merit pentru 

personalul didactic și didactic auxiliar. 

Hotărârea nr. 492 – Privind aprobarea și actualizarea Metodologiei proprii de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 493 – Privind aprobarea organizării unei sesiuni speciale de restanțe pentru 

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

semestrul I al anului universitar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 494 – Privind aprobarea numirii unui cadru didactic în calitatea de  responsabil 

Erasmus+. 
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