
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

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 23 ianuarie 2015 

Hotărârea nr. 1 - Privind aprobarea pregătirii și elaborării orarelor, prin raportare la capacitatea 

sălilor. 

Hotărârea nr. 2 - Privind aprobarea ca Sala L113 din Complexul Universitar M să devină un 

nou Laborator IT, din proiectul “Student consiliat, excelent viitor angajat”. 

Hotărârea nr. 3 - Privind aprobarea ca Biroul pentru „Programe Comunitare Socrates-Erasmus” 

să se numească „Biroul pentru Programe Comunitare”. 

Hotărârea nr. 4 - Privind aprobarea atribuirii gradațiilor de merit cadrelor didactice care ocupă 

funcții de conducere la o altă instituție (de stat sau privată).  

Hotărârea nr. 5 - Privind aprobarea acordării Gradațiilor de merit. 

Hotărârea nr. 6 - Privind aprobarea ca Universitatea „Aurel Vlaicu” să participe la Târgurile 

educaționale universitare din America Latină. 

Hotărârea nr. 7 - Privind aprobarea ca Universitatea noastră să participe la Târgul educațional 

2015, „Orientare în carieră”, în data de 19 februarie 2015. 

Hotărârea nr. 8 - Privind aprobarea Planului instituțional de dezvoltare a carierei profesionale. 

Hotărârea nr. 9 - Privind aprobarea Planului Operațional pentru anul 2015 al Universității 

„Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 10 - Privind aprobarea Metodologiilor și Regulamentelor privind organizare și 

desfășurarea concursului de admitere 2015. 

Hotărârea nr. 11 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare și finalizare a studiilor 2015 

la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 12 - Privind aprobarea Inventarului pe anul 2014 realizat de Comisia de 

inventariere. 

Hotărârea nr. 13 - Privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2015. 
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Hotărârea nr. 14 - Privind aprobarea Bugetului definitiv pe anul 2014. 

Hotărârea nr. 15 - Privind aprobarea Bugetului previzionat pe anul 2015. 

Hotărârea nr. 16 - Privind aprobarea Raportului de audit public intern  pe anul 2014. 

Hotărârea nr. 17 - Privind aprobarea Raportului de audit public intern  pe anul 2015. 

Hotărârea nr. 18 - Privind aprobarea Raportului de activitate a Clubului Sportiv Universitatea 

„Aurel Vlaicu” din Arad pe anul 2014. 

Hotărârea nr. 19 - Privind aprobarea Raportului privind gestionarea, completarea și eliberarea 

actelor de studii pentru anul 2014. 

Hotărârea nr. 20 - Privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2014 al Comisiei de Etică 

din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 21 - Privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2014 al Departamentului 

de consiliere în carieră și orientare profesională din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 22 - Privind aprobarea sesiunii de examene pentru studenții de la programul de 

studii universitare de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar. 

Hotărârea nr. 23 - Privind aprobarea taxei pentru certificatul de competență lingvistică.  

Hotărârea nr. 24 - Privind aprobarea sprijinului financiar pentru etnicii români din Ungaria și 

Serbia. 

Hotărârea nr. 25 - Privind aprobarea activității a unui cadru didactic până la sfârșitul anului 

universitar 2014-2015. 

Hotărârea nr. 26 - Privind- Privind aprobarea susținerii cursului de Matematici generale la 

Facultatea de Construcții de Mașini din cadrul unei Universități din Germania, în perioada 01-03 

– 15.03.2015. 

Hotărârea nr. 27 - Privind aprobarea solicitării unui student din cadrul Universității „Aurel 

Vlaicu” din Arad, de a i se schimba numele conform Dispoziției Consiliului Județean Arad nr. 

485/15.10.2014 în toate evidențele în care se regăsește în Universitatea noastră. 
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Hotărârea nr. 28 - Privind aprobarea  Privind aprobarea susținerii examenului de licență, în 

sesiunea iulie 2015 a unor absolvenți de la o altă universitate, conform normelor legale în 

vigoare 

Hotărârea nr. 29 - Privind aprobarea eliberării duplicatului actului de studii universitare de 

licență pentru un  absolvent al UAV. 

Hotărârea nr. 30 - Privind aprobarea pentru ca noua denumire a Facultății de Teologie să fie: 

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”. 

Hotărârea nr. 31 - Privind aprobarea componenței Comisiei pentru Colocviul de admitere la 

gradul didactic I în învățământ. 

Hotărârea nr. 32 - Privind aprobarea apelării  la serviciile unor cabinete de avocatură. 

Hotărârea nr. 33 - Privind aprobarea apărării intereselor Universității ”Aurel Vlaicu ” din Arad 

de un Cabinet de  Avocatură.  

Hotărârea nr. 34 - Privind aprobarea acordării unor creșteri salariale din venituri proprii 

conform Legii nr. 284/2010. 

Hotărârea nr. 35 - Privind depunerea la ARACIS a Raportului de autoevaluare în vederea 

certificării periodice pentru programul de studii universitare de licență Economia comerțului, 

turismului și serviciilor, domeniul de licență Administrarea afacerilor, din cadrul Facultății de 

Științe Economice. 

Hotărârea nr. 36 - Privind aprobarea susținerii unor cursuri la Facultatea de Educație Fizică și 

Sport din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, la disciplina Teoria și Metodica 

Natației. 
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