
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 25 februarie 2015 

 

Hotărârea nr. 42 - Privind aprobarea Planului de măsuri elaborat de Consiliul de Administrație 

ca răspuns al Scrisorii de informare ARACIS nr. 762 din data de 09 februarie 2015 

Hotărârea nr. 43 - Privind depunerea la ARACIS a Raportului de autoevaluare în vederea 

certificării periodice a programului de studii universitare de licență Tehnologia construcțiilor de 

mașini din cadrul Facultății de Inginerie. 

Hotărârea nr. 44 – Privind aprobarea numirii unui cadru didactic titular pe postul de director 

interimar al Școlilor Doctorale din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad și reprezentant al 

Universității în relațiile cu presa. 

Hotărârea nr. 45 – Privind  validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante 

publicate în Monitorul Oficial al României. 

Hotărârea nr. 46 – Privind componența Comisiilor permanente de specialitate ale Senatului 

Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 47 – Privind aprobarea Comisiei de fundamentare a taxelor de școlarizare. 

Hotărârea nr. 48 – Privind aprobarea Comisiei pentru elaborarea unui Regulament privind 

ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante din cadrul Universității „Aurel Vlaicu”. 

Hotărârea nr. 49 – Privind aprobarea Comisiei pentru elaborarea unei Proceduri privind 

ocuparea prin concurs a posturilor nedidactice. 

Hotărârea nr. 50 – Privind aprobarea Comisiei pentru elaborarea unui Regulament privind 

menținerea ca și titular pentru cadrele didactice care au împlinit vârsta de pensionare. 

Hotărârea nr. 51 – Privind aprobarea Comisiei pentru elaborarea unei Metodologii pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă determinată. 

Hotărârea nr. 52 – Privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și de doctorat pentru anul 

universitar 2015-2016 la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. 
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Hotărârea nr. 53 – Privind aprobarea susținerii activității didactice  în semestrul al doilea al 

anului universitar 2014-2015 la disciplina Technical and biomedical applications of the lasers din 

cadrul programului de studii universitare de masterat Physics of Crystalline Materialsla 

Facultatea de Fizică din cadrul Universității de Vest din Timișoara. 

Hotărârea nr. 54 – Privind luarea la cunoștință a conținutului Adresei nr. 288/23.02.2015 

înaintată către Senatul UAV. 

Hotărârea nr. 55 – Privind luarea la cunoștință a conținutului e-mail-ului unui cadru didactic, 

precum și a Adresei nr. 303/24.02.2015 

Hotărârea nr. 56 – Privind aprobarea depunerii Proiectului MYP – NATO, Ecotextile de 

cânepă. 

Hotărârea nr. 57 – Privind aprobarea efectuării  orelor de limba și literatura germană în regim 

de plata cu ora la Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn” din Arad, de către un cadru 

didactic titular.. 

Hotărârea nr. 58 – Privind aprobarea eliberării unui duplicat al actului de studii universitare de 

licență pentru o absolventă a Universității ”Aurel Vlaicu ” din Arad. 

Hotărârea nr. 59 – Privind aprobarea eliberării unui duplicat al actului de studii universitare de 

licență pentru o absolventă a Universității ”Aurel Vlaicu ” din Arad. 

Hotărârea nr. 60 – Privind retragerea din funcția de Director al Școlii Doctorale. 

Hotărârea nr. 61 – Privind retragerea din funcția de Director al Editurii Universității „Aurel 

Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 62 – Privind aprobarea Comisiei de predare-primire a gestiunii imobilelor Corp A 

și Corp D ale Universității „Aurel Vlaicu”, corpuri situate în municipiul Arad, B-dul Revoluției 

nr. 81 și nr. 77 

Hotărârea nr. 63 – Privind aprobarea componenței Comisiei de recepție. 

Hotărârea nr. 64 – Privind aprobarea Comisiei de evacuare.  

Hotărârea nr. 65 – Privind aprobarea Comisiei de recepție a mijloacelor fixe. 
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