
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 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 24 februarie 2016 

Hotărârea nr. 37 – Privind aprobarea ca studenta care a beneficiat de o mobilitate Erasmus, în 

semestrul I a anului universitar 2015-2016, să fie încadrată în „caz de forță majoră” din motive 

medicale.  

Hotărârea nr. 38 – Privind aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice pentru cadrele 

didactice asociate, semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016. 

.Hotărârea nr. 39 – Privind aprobarea finanțării pentru derularea de mobilități studenți, cadre 

didactice/nedidactice în/din țări Non UE, în anul universitar 2015-2016. 

Hotărârea nr. 40 – Privind aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control 

intern/managerial al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad pentru perioada 01.01.2016-

31.12.2016. 

Hotărârea nr. 41 – Privind aprobarea ultimei zile de plată a ratei a II-a din taxa anuală de 

școlarizare, plata după această dată fiind supusă calculelor de penalități de întârziere.  

Hotărârea nr. 42 – Privind aprobarea Contului de execuție bugetară și bilanțul anual aferent 

anului 2015. 

Hotărârea nr. 43 – Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli final pentru anul 2015. 

Hotărârea nr. 44 – Privind aprobarea Bugetului inițial de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. 

Hotărârea nr. 45 – Privind aprobarea activităților didactice la anul final de studii, an universitar 

2015-2016, la programele de studii universitare de licență, să se efectueze în primele 12 

săptămâni din semestrul al II-lea. 

Hotărârea nr. 46 – Privind aprobarea inventarului pe anul 2015 realizat de Comisia centrală de 

inventariere. 

Hotărârea nr. 47 – Privind aprobarea Planului operațional al Universității „Aurel Vlaicu” din 

Arad pentru anul 2016. 
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Hotărârea nr. 48 – Privind aprobarea concediului fără plată a unui cadru didactic titular la din 

cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 49 – Privind aprobarea calendarului de admitere pentru anul universitar 2016-

2017. 

Hotărârea nr. 50 – Privind aprobarea depunerii la ARACIS a Raportului de autoevaluare în 

vederea evaluării periodice – reacreditare a programului de studii universitare de masterat 

Administrarea afacerilor în comerț și turism. 

Hotărârea nr. 51 – Privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea periodică a Cadrelor 

didactice din Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.  

Hotărârea nr. 52 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

compartimentului studenți străini.  

Hotărârea nr. 53 – Privind aprobarea alegerilor pentru funcțiile și structurile de conducere din 

UAV din Arad, etapa a II-a, alegeri pentru Școala doctorală, alegeri la nivelul Senatului 

universitar. 

Hotărârea nr. 54 – Privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

examenelor de licență/diplomă și disertație, an universitar 2015-2016. 

Hotărârea nr. 55 – Privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere în ciclurile de studii universitare de licență și masterat iulie-septembrie 

2016.  

Hotărârea nr. 56 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Hotelului 

Akademos din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.  

Hotărârea nr. 57 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției 

general administrative din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.  

Hotărârea nr. 58 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii 

„Cornelia Bodea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 
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Hotărârea nr. 59 – Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei 

de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control 

intern/managerial din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Hotărârea nr. 60 – Privind validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante 

începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016. 

Hotărârea nr. 61 – Privind solicitarea Consiliului de Administrație. 

Hotărârea nr. 62 – Privind  aprobarea dosarului unui cadru didactic asociat. 

Hotărârea nr. 63 – Privind  aprobarea componenței Comisiei pentru susținerea publică a tezei 

de doctorat în domeniul Filologie. 

Hotărârea nr. 64 – Privind  aprobarea prelungirii activității conducătorilor de doctorat până la 

sfârșitul anului universitar 2015-2016. 

Hotărârea nr. 65 – Privind  aprobarea Raportului de activitate al Comisiei de etică pe anul 

2015.  

Hotărârea nr. 66 – Privind  aprobarea eliberării unui duplicat a actului de studii și foaia 

matricolă aferentă. 

Hotărârea nr. 67 – Privind  aprobarea Raportului referitor la cuantumul regiei pentru granturile 

de cercetare și la modul în care regia a fost cheltuită.  

Hotărârea nr. 68 – Privind amânarea validării alegerilor universitare 2016-2020 pentru funcțiile 

și structurile de conducere ale UAV. 
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