
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 29 martie 2017 

 

Hotărârea nr. 47 – Privind aprobarea depunerii candidaturii de membru CNATDCU.  

Hotărârea nr. 48 – Privind aprobarea avizului de validare de membru CNATDCU  actual al 

Comisiei.   

Hotărârea nr. 49 – Privind aprobarea modificarea planului de învățământ pentru programul de 

studii universitare de master Expertiză contabilă și audit, seria 2016 – 2018. 

Hotărârea nr. 50 – Privind aprobarea predării terenului către Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administrației Publice, pentru depozitarea și organizarea șantierului în vederea realizării de 

către C.N.I. – S.A. a obiectivului de investiții - Cămin studențesc P+4E+M. 

Hotărârea nr. 51 – Privind aprobarea Raportului privind starea universității pe anul 2016. 

Hotărârea nr. 52 – Privind aprobarea Raportului de evaluare internă privind calitatea educației 

în Universitatea „Aurel Vlaicu” pe anul 2016. 

Hotărârea nr. 53 – Privind aprobarea Raportului Comisiei de Etică pe anul 2016 a Universității 

„Aurel Vlaicu”. 

Hotărârea nr. 54 – Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017. 

Hotărârea nr. 55 – Privind aprobarea actualizării Regulamentului privind acordarea burselor 

pentru studenții din ciclurile de studiu licență ți masterat, forma de învățământ cu frecvență 

2016-2017. 

Hotărârea nr. 56 – Privind aprobarea susținerii examenului de licență în sesiunea iunie- iulie 

2017, a unui absolvent de la o altă Universitate, conform normelor legale în vigoare. 

Hotărârea nr. 57 – Privind aprobarea susținerii examenului de licență în cadrul UAV, sesiunea 

2017, a unui absolvent al programului de studii universitare de licență de la o altă Universitate. 

Hotărârea nr. 58 – Privind aprobarea modificării componenței Consiliului Științific al UAV. 
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Hotărârea nr. 59 – Privind aprobarea taxei prelucrare dosare candidați din state terțe UE, și 

pentru  candidați din state ale UE și SEE.  

Hotărârea nr. 60 – Privind aprobarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea postului vacant 

pe perioadă determinată. 

Hotărârea nr. 61 – Privind aprobarea modificarea Metodologiei privind menținerea calității de 

cadru didactic titular după împlinirea vârstei de pensionare. 

Hotărârea nr. 62 – Privind aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și  

funcționarea compartimentului de comandă , gestionare, completare și eliberare acte de studii. 

Hotărârea nr. 63 – Privind aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante pentru 

semestrul I al anului universitar 2017-2018 propuse de către Consiliile facultăților și aprobate în 

Consiliul de Administrație. 

Hotărârea nr. 64 – Privind aprobarea susținerii examenului de licență, sesiunea 2017, a unei 

absolvente de la altă Universitate, conform normelor legale în vigoare. 

Hotărârea nr. 65 – Privind aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control 

intern/managerial al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad pentru perioada 01.01.2017 – 

31.12.2017. 

 

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

