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Regulamentul de organizare gi funcfionare
al Comisiei Academice
din Senatul Universitatii nnAurel Vlaicu" din Arad

l.

Dispozifii generale

ll.

Obiectivele comisiei

Comisia Academici este un organism,permanent, specializat al Senatului Universititii
Vlaicu"
din Arad, care avizeazi documente, din aria sa de activitate, supuse spre apro,,Aurel
bare Senatului UAV.

Obiectivele Comisiei constau in: avizarea propunerilor de regulamente, metodologii, planuri, rapoarte etc. care vizeazi activitatea academici gi a propunerilor de regulamente 9i criterii
unitare privind managementul procesului de invitimAnt.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

lll.

Structura gi organizarea comisiei

Comisia este compusd din senatori alegi in Senatul UAV gi cel pulin un senator din
rAndul studentilor.

Comisia este condusS de citre Pregedinte numit de citre Pregedintele Senatului dintre
senatorii componenti ai comisiei.
Pregedintele Comisiei igi alege un vicepregedinte gi un secretar care nu pot face parte
din aceeagifacultate
La propunerea Pregedintelui Comisiei gi cu acordul Senatului, Comisia se poate extinde
cu maximum 4 membri firi drept de vot, prin cooptarea de cadre didactice gi de cercetare ai Universitdfii ,,Aurel Vlaicu" din Arad sau ai institutiilor partenere, care au statutul
de consultanfi,
Comisia se reunegte in gedin[e ordinare gi in gedinle extraordinare, la ini[iativa a cel
putin jumitate din numdrul membrilor Comisiei sau a Pregedintelui acesteia.
HotirArile Comisiei Academice sunt luate cu majoritatea simpli a voturilor membrilor
prezenli.
$edinfele Comisiei sunt conduse de Pregedintele Comisiei iar in absen[a acestuia, con'
ducerea va fi exercitatd de citre Vicepregedinte.
Calitatea de membru al Comisiei se pierde odatd cu pierderea calitdtii de senator sau revocarea acestuia de cltre Senat. Pierderea sau incetarea calitdtii de membru al comisiei
opereazi in urmitoarele cazuri:
sanctiunidisciplinare, in conformitate cu Codulde etici gi deontologie profesional5;
deces sau incapacitate de muncl;
demisie;
de drept, ca efect a alegerii sau numirii intr-o functie de conducere incompatibili cu
calitatea de membru al Comisiei.

-

IV. Functionareacomisieiacademice
1.
2.

|V.1. Cadrul organizatoric
Funcfionarea Comisiei se face pe baza regulamentelor gi actelor normative in vigoare.
La gedintele Comisiei pot participa, in calitate de invitatifiri drept de vot, membrii Consiliului de administratie, directori de departamente, gefi de servicii gi direc[ii, studenli, cadre
didactice sau personal administrativ, pentru a rispunde interpelirilor, pentru a sustine
anumite documente propuse spre avizare sau clarificdrii unor aspecte gi lulrii unor deci-

zii corecte. Prezenta invitatilor la gedinli va fi supusi aprobdrii Comisiei de citre
pregedintele de gedinti, la inceputul gedinlei.
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Competen[ele, atributiile gi sarcinile Comisiei Academice sunt:
avizeazd propunerile de regulamente, metodologii, planuri, rapoarte etc in plan academic ale UAV
formuleaze propuneri de rezolulie in cazul subiectelor cu specific academic.
hotirArile gi avizele Comisiei Academice trebuie si fie conforme cu LEN, regulamentele UAV gi legislatia in vigoare.
membrii Comisiei au obliga[ia de a fi prezenti la gedintele acesteia,
membrii Comisiei care nu pot lua parte la gedinte din motive independente de voin[a
lor, vor trebui si anunfe din timp Pregedintele Comisiei.

-

Desfigurarea gedintei

1.

2.
3.
4.
5.

$edintele ordinare gi extraordinare ale Comisiei incep cu efectuarea gi anuntarea
prezentei. ln lipsa cvorumului pregedintele de gedinti va reprograma gedin[a in termen
de maxim 48 de ore.
Dacd la inceputul gedin[ei cvorumul a fost intrunit, pregedintele de gedinti anunti Ordinea de zi, o supune aprobirii Comisiei gi valideazi prezen[a invita[ilor.
La cererea Pregedintelui sau a membrilor Comisiei, Ordinea de zi poate fi completati cu
puncte suplimentare. lntroducerea pe ordinea de zi a punctelor suplimentare se avizeazd
cu majoritatea simplS a celor prezenti.
Problemele aflate pe Ordinea de zi sunt supuse dezbaterii Comisiei. Forma finald a documentelor dezbitute se stabilegte in urma interven[iilor membrilor Comisiei gi se aprobi
prin vot, spre a fiinaintate Pregedintelui Senatului.
$edinfele Comisiei se pot desfdgura giin regim on-line in situatii exceptionale.

!V.3. Adoptarea hotirArilor
1. HotirArile Comisiei sunt inaintate Pregedintelui Senatului sau in situalii exceplionale plenului Senatului, cu respectarea prevederilor legale gi ale acestui regulament. HotirArile
avizate de citre Comisie, vor fi introduse pe Ordinea de zi a urmdtoarei gedinte de Senat
2. Senatul va dezbate in plenul siu doar proiectele de hotir6re care au avizul Comisiei
Academice pe domeniulsiu de competentd
3. Comisia Academici avizeazd proiectul de hotirAre favorabil sau nefavorabil. Comisia
poate formula amendamente, pe care le va transmite in scris.
4. Proiectul de hotirAre avizat nefavorabil de Comisia Academici va fi motivat gi trimis
Pregedintelui Senatului, care poate decide discutarea sa in Senat sau retrimiterea la
ini[iator.
1V.4. Dezbaterile
1. Pregedintele de gedinti este obligat sd acorde dreptul la cuvAnt tuturor membrilor comisiei care doresc si o fac5.
2. LuSrile de cuv5nt ale membrilor comisiei pot fi intrerupte numai de citre pregedintele de

3.

gedinti.
ln luirile de cuv6nt cu privire la punctele de pe Ordinea de zi, membrii Comisiei vor respecta regulile deontologiei academice gi se vor referi strict la subiectul abordat.

V.

Drepturile gi obligafiile membrilor comisiei

V.1. Dreptul la informare
1. in timpul mandatului, orice membru al Comisiei Academice are dreptul de acces la orice
informatii sau documente ale Universitdlii "Aurel Vlaicu" din Arad, care privesc chestiuni
ce sunt de competenla Comisiei.
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V.2. Participarea la activitatea Comisiei

1. Membrii

2.
3.

Comisiei au obligalia de a furniza Pregedintelui Comisiei o adresi de email gi un
numdr de telefon mobil.
Membrii Comisiei sunt obligati sd confirme primirea corespondenteielectronice.
Membrii Comisiei au dreptul gi obliga[ia de a participa la procesul decizional.

V.3. Sancfiuni
1. La acumularea unui numir de patru absente nemotivate intr-un an universitar de la
lucririle Comisiei, membrul Comisiei va primi un avertisment scris din partea conducerii
Comisiei. La acumularea unui numir de cinci absenfe nemotivate de citre un membru al
Comisiei, acesta va fi convocat la o discutie de conducerea Comisiei, pentru a justifica
situalia.

2. La gasea absenti nemotivatd, conducerea Comisiei 9i Pregedintele

Senatului sunt
obliga[i sd declangeze procedura de revocare din calitatea de membru al Senatului pentru motive disciplinare. Revocarea se va realiza prin votul a jumitate plus unu din
numirul membrilor prezenli ai Senatului, urmind ca vacantarea locului sd fie anuntati in
proxima gedinti a Senatului, pentru declangarea procedurilor legale de alegeri.

1.

2.

V!.

Dispozifii tranzitorii gi finale

Toate persoanele din Universitatea ,,Aurel Vlaicu" din Arad au obligalia de a rispunde la
interpelSrile membrilor ComisieiAcademice. Refuzul de a rispunde la interpelSrile membrilor Comisiei constituie o incdlcare a normelor de integritate academicS, gi se
sanctioneazi conform Legii.
Prevederile prezentului Regulament se completeazd cu dispozitiile LEN, Cartei
Universititii ,,Aurel Vlaicu" din Arad gi a Regulamentului de organizare gi func[ionare a
Senatului.
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Regulamentul de organizare gi funcfionare
al Comisiei de Cercetare $tiinfifici 9i Galitate
din Senatul Universitatii "Aurel Vlaicu" din Arad

l.

Dispozifii generale

ll.

Obiectivele comisiei

Comisia Academici este un organism permanent, specializat al Senatului UniversitSfii
Vlaicu"
din Arad, care avizeazd documente, din aria sa de activitate, supuse spre apro,,Aurel
bare Senatului UAV.

Obiectivele Comisiei constau in:

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

avizarea propunerilor

de

regulamente, metodologii, planuri, rapoarte etc. care
vizeazd activitatea de cercetare gtiinlifici
avizarea propunerilor de regulamente, metodologii, planuri, rapoarte etc. care
vizeazd calitatea in cadrul UAV.

lll.

Structura gi organizarea comisiei

Comisia este compusi din senatori alegi in Senatul UAV gi cel pulin un senator din
rAndul studentilor.

Comisia este condusd de citre Pregedinte numit de citre Pregedintele Senatului dintre
senatorii componen[i ai comisiei.
Pregedintele Comisiei igi alege un vicepregedinte si un secretar care nu pot face parte
din aceeagifacultate
La propunerea Pregedintelui Comisiei gi cu acordul Senatului, Comisia se poate extinde
cu maximum 4 membri firi drept de vot, prin cooptarea de cadre didactice gi de cercetare ai UniversitS[ii ,,Aurel Vlaicu" din Arad sau ai institutiilor partenere, care au statutul
de consultanti.
Comisia se reunegte in gedinle ordinare gi in gedinte extraordinare, la ini[iativa a cel
pufin jumitate din numirul membrilor Comisiei sau a Pregedintelui acesteia.
HotirArile Comisiei sunt luate cu majoritatea simplS a voturilor membrilor prezen[i.
$edinfele Comisiei sunt conduse de Pregedintele Comisiei iar in absen[a acestuia, conducerea va fi exercitati de cdtre Vicepregedinte.
Calitatea de membru al Comisiei se pierde odati cu pierderea calititii de senator sau revocarea acestuia de citre Senat. Pierderea sau incetarea calitilii de membru al comisiei
opereazi in urmitoarele cazuri:
sanctiuni disciplinare, in conformitate cu Codul de eticd gi deontologie profesionald;
deces sau incapacitate de muncS;
demisie;
de drept, ca efect a alegerii sau numirii intr-o functie de conducere incompatibil5 cu
calitatea de membru al Comisiei.

-

lV.

Funcfionarea Comisiei de Cercetare gtiintifici Si Calitate

!V.1. Cadrul organizatoric

1. Functionarea Comisiei se face pe baza regulamentelor gi actelor normative in vigoare.
2. La gedinlele Comisiei pot participa, in calitate de invitatifiri drept de vot, membrii Consiliului de administratie, directori de departamente, gefi de servicii gi direcfii, studen[i, cadre
didactice sau personal administrativ, pentru a rispunde interpelSrilor,-pentru a-sus[ine
anumite documente propuse spre avizare sau clarificirii unor aspecte gi luirii unor deci-
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zii corecte. Prezenta invitalilor la gedinli va fi supusd aprobirii Comisiei de

3.

1V.2.

cdtre
pregedintele de gedinti, la inceputul gedintei.
Competenlele, atributiile gi sarcinile Comisiei de Cercetare $tiinlifici gi Calitate sunt:
avizeazi propunerile de regulamente, metodologii, planuri, rapoarte etc in plan academic ale UAV
formuleazi propuneri de rezolutie in cazul subiectelor cu specific academic.
hotirArile gi avizele Comisiei de Cercetare $tiinlifici gi Calitate trebuie sd fie conforme cu LEN, regulamentele UAV 9i legislalia in vigoare.
membrii Comisiei au obliga[ia de a fi prezenti la gedintele acesteia.
membrii Comisiei care nu pot lua parte la gedinte din motive independente de vointa
lor, vor trebui si anunte din timp Pregedintele Comisiei.

-

Desfigurarea gedinfei

1.

2,
3.

4.
5.

$edinlele ordinare gi extraordinare ale Comisiei incep cu efectuarea gi anuntarea
prezentei. ln lipsa cvorumului pregedintele de gedin[d va reprograma gedinfa in termen

de maxim 48 de ore.
Daci la inceputul gedintei cvorumul a fost intrunit, pregedintele de gedin[i anunti Ordinea de zi, o supune aprobdrii Comisiei givalideazd prezenta invitatilor.
La cererea Pregedintelui sau a membrilor Comisiei, Ordinea de zi poate fi completatl cu
puncte suplimentare. lntroducerea pe ordinea de zi a punctelor suplimentare se avizeazi
cu majoritatea simplS a celor prezenli.
Problemele aflate pe Ordinea de zi sunt supuse dezbaterii Comisiei. Forma finali a documentelor dezbitute se stabilegte in urma interventiilor membrilor Comisiei gi se aprobi
prin vot, spre a fiinaintate Pregedintelui Senatului.
$edinlele Comisiei se pot desfSgura 9i in regim on-line in situalii exceplionale.

hotiririlor
1. HotdrArile Comisiei sunt inaintate

IV.3. Adoptarea

2.
3.

4.

Pregedintelui Senatului sau in situatii exceptionale plenului Senatului, cu respectarea prevederilor legale gi ale acestui regulament. Hotir6rile
avizate de cdtre Comisie, vor fi introduse pe Ordinea de zi a urmitoarei gedinte de Senat
Senatul va dezbate in plenul siu doar proiectele de hotir6re care au avizul Comisiei de
Cercetare $tiinfifici 9i Calitate pe domeniul siu de competen[i
Comisia de Cercetare $tiinlifici gi Calitate avizeazd proiectul de hotSrAre favorabil sau
nefavorabil. Comisia poate formula amendamente, pe care le va transmite in scris.
Proiectul de hotirAre avizat nefavorabil de Comisia de Cercetare $tiintifici gi Calitate va
fi motivat gi trimis Pregedintelui Senatului, care poate decide discutarea sa in Senat sau
retrirniterea la iniliator.

1V.4. Dezbaterile
4. Pregedintele de gedin[i este obligat si acorde dreptul la cuvAnt tuturor membrilor comisiei care doresc sd o fac5.
5. Luirile de cuvAnt ale membrilor comisiei pot fi intrerupte numai de citre pregedintele de
gedintd.
6. ln luirile de cuvint cu privire la punctele de pe Ordinea de zi, membrii Comisiei vor respecta regulile deontologiei academice gi se vor referi strict la subiectul abordat.
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Drepturile gi obligatiile membrilor comisiei

V.l. Dpptul

1.

Ia informare
ln timpul mandatului, orice membru al Comisiei de Cercetare $tiinlifici gi Calitate are
dreptul de acces la orice informatii sau documente ale Universititii "Aurel Vlaicu" din

Arad, care privesc chestiuni ce sunt de competen[a Comisiei.

V.2. Participarea Ia activitatea Comisiei

1.

2.
3.

Membrii Comisiei au obligatia de a furniza Pregedintelui Comisiei o adresi de email gi un
numir de telefon mobil.
Membrii Comisieisunt obligati sd confirme primirea corespondenteielectronice.
Membrii Comisiei au dreptul gi obliga[ia de a participa la procesul decizional.

V.3. Sanctiuni
3. La acumularea unui numdr de patru absente nemotivate intr-un an universitar de la
lucririle Comisiei, membrul Comisiei va primi un avertisment scris din partea conducerii
Comisiei. La acumularea unui numir de cinci absente nemotivate de citre un membru al
Comisiei, acesta va fi convocat la o discutie de conducerea Comisiei, pentru a justifica
situalia.

4. La gasea absen[5 nemotivatS,

conducerea Comisiei gi Pregedintele Senatului sunt
obligafi si declangeze procedura de revocare din calitatea de membru al Senatului pentru motive disciplinare. Revocarea se va realiza prin votul a jumitate plus unu din
numirul membrilor prezenli ai Senatului, urmAnd ca vacantarea locului si fie anuntati in
proxima gedinti a Senatului, pentru declangarea procedurilor legale de alegeri.

Vl.

1.

Dispozitii tranzitorii gi finale

Toate persoanele din Universitatea ,,Aurel Vlaicu" din Arad au obliga[ia de a rispunde la
interpeldrile membrilor Comisiei de Cercetare $tiinlifict gi Calitate. Refuzul de a
rispunde la interpeldrile membrilor Comisiei constituie o incdlcare a normelor de integritate academici, gi se sanctioneazi conform legii.
Prevederile prezentului Regulament se completeazi cu dispozifiile LEN, Cartei
Universititii ,,Aurel Vlaicu" din Arad gi a Regulamentului de organizare gi funclionare a
Senatului.
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Regulamentul de organizare gi funcfionare
al Comisiei Buget-Finanfe-Patrimoniu
din Senatul Universitetii 'oAure! VIaicu" din Arad

l.

Dispozifii generale

Comisia Buget-Finanfe-Patrimoniu este un organism permanent, specializat al Senatului
Universitdtii ,,Aurel Vlaicu" din Arad, care avizeazd documente, din aria sa de activitate, supuse
spre aprobare Senatului UAV.

ll.

Obiectivele comisiei

Obiectivele Comisiei constau in: avizarea propunerilor de regulamente, metodologii, planuri, rapoarte etc. care vizeazi aspecte privind bugetul, activitatea financiari gi patrimoniul UAV.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

lll.

Structura gi organizarea comisiei

Comisia este compusi din senatori alegi in Senatul UAV Si cel pulin un senator din
rAndul studen[ilor.

Comisia este condusi de citre Pregedinte numit de citre Pregedintele Senatului dintre
senatorii componenti ai comisiei.
Pregedintele Comisiei igi alege un vicepregedinte gi un secretar care nu pot face parte
din aceeagifacultate
La propunerea Pregedintelui Comisiei gi cu acordul Senatului, Comisia se poate extinde
cu maximum 4 membri firi drept de vot, prin cooptarea de cadre didactice gi de cercetare ai UniversitS[ii ,,Aurel Vlaicu" din Arad sau ai institutiilor partenere, care au statutul
de consultan[i.
Comisia se reunegte in gedinfe ordinare gi in gedinte extraordinare, la iniliativa a cel
putin jumitate din numirul membrilor Comisiei sau a Pregedintelui acesteia.
HotirArile Comisiei Buget-Finanfe-Patrimoniu sunt luate cu majoritatea simpl5 a voturilor
membrilor prezenli.
$edinfele Comisiei sunt conduse de Pregedintele Comisiei iar in absen[a acestuia, conducerea va fi exercitati de citre Vicepregedinte.
Calitatea de membru al Comisiei se pierde odati cu pierderea calitdtii de senator sau revocarea acestuia de cdtre Senat. Pierderea sau incetarea calitdtii de membru al comisiei
opereazi in urmdtoarele cazuri:
sanctiuni disciplinare, in conformitate cu Codul de etici 9i deontologie profesional5;
deces sau incapacitate de munci;
demisie;
de drept, ca efect a alegerii sau numirii intr-o functie de conducere incompatibilS cu
calitatea de membru al Comisiei.

-

lV.

Funcfionarea comisiei Buget-Finanfe-Patrimoniu

tV.1. Gadrul organizatoric

1. Funcfionarea Comisiei se face pe baza regulamentelor gi actelor normative ?n vigoare.
2. La gedintele Comisiei pot participa, in calitate de invitafi fir5 drept de vot, membrii Consi-

3.

liului de administratie, directori de departamente, gefi de servicii gi direcfii, studenti, cadre
didactice sau personal administrativ, pentru a rispunde interpelirilor, pentru a sustine
anumite documente propuse spre avizare sau clarificirii unor aspecte gi luirii unor deci.
zii corecte, Prezenta invitalilor la gedinli va fi supusi aprobdrii Comisiei de citre
pregedintele de gedinti, la inceputul gedintei.
Competentele, atributiile gi sarcinile Comisiei Buget-Finanle-Patrimoniu sunt:
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avizeazi propunerile de regulamente, metodologii, planuri, rapoarte etc in plan academic ale UAV
formuleazi propuneri de rezolutie in cazul subiectelor cu specific academic.
hotiririle gi avizele Comisiei Buget-Finanle-Patrimoniu trebuie si fie conforme cu
LEN, regulamentele UAV gi legislatia in vigoare.
membrii Comisiei au obliga[ia de a fi prezenti la gedinfele acesteia.
membrii Comisiei care nu pot lua parte la gedinte din motive independente de vointa
lor, vor trebui sd anunte din timp Pregedintele Comisiei.

Desfigurarea gedinfei

1.

2.
3.

4.
5.
1V.3.

de organizare gi functionare
al Comisiilor permanente din Senatul
Universitifii "Aure! Vlaicu" din Arad

Editia:

GOD:

$edintele ordinare gi extraordinare ale Comisiei incep cu efectuarea gi anuntarea
prezen[ei. ln lipsa cvorumului pregedintele de gedinti va reprograma gedinla in termen

de maxim 48 de ore.
Dacl la inceputul gedin[ei cvorumul a fost intrunit, pregedintele de gedinJi anunti Ordinea de zi, o supune aprobirii Comisiei gi valideazi prezenta invita[ilor.
La cererea Pregedintelui sau a membrilor Comisiei, Ordinea de zi poate fi completati cu
puncte suplimentare. lntroducerea pe ordinea de zi a punctelor suplimentare se avizeazi
cu majoritatea simpld a celor prezenfi.
Problemele aflate pe Ordinea de zi sunt supuse dezbaterii Comisiei. Forma finali a documentelor dezbitute se stabilegte in urma interventiilor membrilor Comisiei gi se aprobi
prin vot, spre a fiinaintate Pregedintelui Senatului.
$edinlele Comisiei se pot desfigura 9i in regim on-line in situalii exceplionale.

Adoptarea hotirArilor

1.

.

2.
3.

4.

Hotir6rile Comisiei sunt inaintate Pregedintelui Senatului sau in situatii exceptionale plenului Senatului, cu respectarea prevederilor legale gi ale acestui regulament. HotirArile
avizate de citre Comisie, vor fi introduse pe Ordinea de zi a urmitoarei gedinle de Senat
Senatul va dezbate Tn plenul siu doar proiectele de hotirAre care au avizul Comisiei Buget-Finanfe-Patrimoniu pe domeniul sdu de competentd
Comisia Buget-Finante-Patrimoniu avizeazi proiectul de hotirAre favorabil sau nefavorabil. Comisia poate formula amendamente, pe care le va transmite in scris.
Proiectul de hotirAre avizat nefavorabil de Comisia Buget-Finante-Patrimoniu va fi motivat 9i trimis Pregedintelui Senatului, care poate decide discutarea sa in Senat sau retrimiterea la inifiator.

1V.4.

Dezbaterile

1. Pregedintele de gedintd este obligat si

2.
3.

acorde dreptul la cuvAnt tuturor membrilor comisiei care doresc si o fac5.
Ludrile de cuv6nt ale membrilor comisiei pot fi intrerupte numai de citre pregedintele de
pedintS.
ln luirile de cuvint cu privire la punctele de pe Ordinea de zi, membrii Comisiei vor respecta regulile deontologiei academice gi se vor referi strict la subiectul abordat.

V.

Drepturile gi obligatiile membrilor comisiei

V.1. Dpptu! la informare

1. ln timpul mandatului, orice membru al Comisiei

Academice are dreptul de acces la orice
informafii sau dooumente ale Universitd[ii "Aurel Vlaicu" din Arad, care privesc chestiuni
ce sunt de competenta Comisiei.
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V.2. Participarea la activitatea Comisiei

1.

2.
3.

Membrii Comisiei au obligatia de a furniza Pregedintelui Comisiei o adresi de email gi un
numir de telefon mobil.
Membrii Comisiei sunt obligafisd confirme primirea corespondenfei electronice.
Membrii Comisiei au dreptul gi obliga[ia de a participa la procesul decizional.

V.3. Sanctiuni
1. La acumularea unui numir de patru absen[e nemotivate intr-un an universitar de la
lucririle Comisiei, membrul Comisiei va primi un avertisment scris din partea condueerii
Comisiei. La acumularea unui numdr de cinci absenfe nemotivate de citre un membru al
Comisiei, acesta va fi convocat la o disculie de conducerea Comisiei, pentru a justifica
situatia.

2. La gasea absenti nemotivati,

conducerea Comisiei gi Pregedintele Senatului sunt
obligali si declangeze procedura de revocare din calitatea de membru al Senatului pentru motive disciplinare. Revocarea se va realiza prin votul a jumitate plus unu din
numdrul membrilor prezenli ai Senatului, urm6nd ca vacantarea locului si fie anunlati in
proxima gedin[5 a Senatului, pentru declangarea procedurilor legale de alegeri.

Vl.

Dispozifii tranzitorii gi finale

Toate persoanele din Universitatea ,,Aurel Vlaicu" din Arad au obligatia de a rispunde la
interpeldrile membrilor Comisiei Buget-Finanfe-Patrimoniu. Refuzul de a rdspunde la
interpeldrile membrilor Comisiei constituie o incilcare a normelor de integritate
academicS, gi se sanc[ioneazd conform Legii.
2. Prevederile prezentului Regulament se completeazd cu dispozi[iile LEN, Cartei
Universititii ,,Aurel Vlaicu" din Arad gi a Regulamentului de organizare gi functionare a
Senatului.
1.
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Regulamentul de organizare gi funcfionare
al Gomisiei Sociale
din Senatul Universitetii "Aure! Vlaicu" din Arad

l.

Dispozifii generale

ll.

Obiectivele comisiei

Comisia Sociali este un organism permanent, specializat al Senatului Universiti[ii ,,Aurel
Vlaicu" din Arad, care avizeazi documente, din aria sa de activitate, supuse spre aprobare Senatului UAV.

Obiectivele Comisiei constau in: avizarea propunerilor de regulamente, metodologii, planuri, rapoarte etc. carevizeazi aspect privind problemele sociale.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

lll.

Structura gi organizarea comisiei

Comisia este compusi din senatori alegi in Senatul UAV gi cel putin un senator din
rAndul studenfilor.

Comisia este condusd de citre Pregedinte numit de citre Pregedintele Senatului dintre
senatorii componenti ai comisiei.
Pregedintele Comisiei igi alege un vicepregedinte si un secretar care nu pot face parte
din aceeagifacultate
La propunerea Pregedintelui Comisiei gi cu acordul Senatului, Comisia se poate extinde
cu maximum 4 membri fdri drept de vot, prin cooptarea de cadre didactice gi de cercetare ai Universitdtii ,,Aurel Vlaicu" din Arad sau ai institutiilor partenere, care au statutul
de consultanti,
Comisia se reunegte in gedinte ordinare gi in gedinfe extraordinare, la initiativa a cel
pulin jumitate din numdrul membrilor Comisiei sau a Pregedintelui acesteia.
Hotdrdrile Comisiei Academice sunt luate cu majoritatea simpli a voturilor membrilor
prezenti.
$edintele Comisiei sunt conduse de Pregedintele Comisiei iar in absenta acestuia, conducerea va fi exercitati de citre Vicepregedinte.
Calitatea de membru al Comisiei se pierde odati cu pierderea calitdfii de senator sau revocarea acestuia de cdtre Senat. Pierderea sau incetarea calititii de membru al comisiei
opereazi in urmitoarele cazuri:
sanctiunidisciplinare, in conformitate cu Codul de etici gi deontologie profesionali;
deces sau incapacitate de munci;
demisie;
de drept, ca efect a alegerii sau numirii intr-o func[ie de conducere incompatibili cu
calitatea de membru al Comisiei.

-

lV.

Funcfionarea comisiei sociale

1V.1. Gadrul organizatoric

1. Functionarea Comisiei se face pe baza regulamentelor gi actelor normative in vigoare.
2. La gedinfele Comisiei pot participa, in calitate de invita[ifiri drept de vot, membrii Consiliului de administratie, directori de departamente, gefi de servicii gi direc[ii, studenli, cadre
didactice sau personal administrativ, pentru a rispunde interpelirilor, pentru a sustine
anumite documente propuse spre avizare sau clarificdrii unor aspecte gi luirii unor deci-
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zii corecte, Prezenfa invitatilor la gedinld va fi supusi aprobdrii Comisiei de

3.

1V.2.

cdtre
pregedintele de gedinti, la inceputul gedinfei.
Competenfele, atributiile gisarcinile Comisiei Sociale sunt:
avizeazi propunerile de regulamente, metodologii, planuri, rapoarte etc in plan academic ale UAV
formuleazd propuneri de rezolulie ln cazul subiectelor cu specific academic,
hotirArile gi avizele Comisiei Sociale trebuie si fie conforme cu LEN, regulamentele
UAV 9i legislalia in vigoare.
membrii Comisiei au obligatia de a fi prezenli la gedintele acesteia.
membrii Comisiei care nu pot lua parte la gedinfe din motive independente de voinla
lor, vor trebui si anunte din timp Pregedintele Comisiei.

-

Desfigurarea gedintei

1,

$edin[ele ordinare gi extraordinare ale Comisiei incep cu efectuarea gi anun[area
prezenfei. ln lipsa cvorumului pregedintele de gedinti va reprograma gedin{a in termen

de maxim 48 de ore.
Dacd la inceputul gedinfei cvorumul a fost intrunit, pregedintele de gedintd anunti Ordinea de zi, o supune aprobirii Comisiei gi valideazi prezen[a invitatilor.
3. La cererea Pregedintelui sau a membrilor Comisiei, Ordinea de zi poate fi completatl cu
puncte suplimentare. lntroducerea pe ordinea de zi a punctelor suplimentare se avizeazi
cu majoritatea simpld a celor prezenfi.
4. Problemele aflate pe Ordinea de zi sunt supuse dezbaterii Comisiei. Forma finald a documentelor dezbitute se stabilegte in urma interventiilor membrilor Comisiei gi se aprobi
prin vot, spre a fiinaintate Pregedintelui Senatului.
5. $edinlele Comisiei se pot desfSgura giin regim on-line in situafii exceplionale.
2.

Adoptarea hotiririlor
1. HotirArile Comisiei sunt inaintate

1V.3.

Pregedintelui Senatului sau in situafii excepfionale plenului Senatului, cu respectarea prevederilor legale gi ale acestui regulament- Hotiririle
avizate de citre Comisie, vor fi introduse pe Ordinea de zi a urmitoarei gedinte de Senat
2. Senatul va dezbate in plenul sdu doar proiectele de hotdrAre care au avizul Comisiei
Academice pe domeniulsiu de competenfi
3, Comisia Academici avizeazd proiectul de hotir6re favorabil sau nefavorabil. Comisia
poate formula amendamente, pe care le va transmite in scris.
4. Proiectul de hotir6re avizat nefavorabil de Comisia Sociali va fi motivat gi trimis
Pregedintelui Senatului, care poate decide discutarea sa in Senat sau retrimiterea la
iniliator.
1V.4. Dezbaterile
1. Pregedintele de gedinfi este obligat sd acorde dreptul la cuvAnt tuturor membrilor comisiei care doresc sd o faci.
2. Ludrile de cuvint ale membrilor comisiei pot fi intrerupte numai de cdtre pregedintele de
gedint5.
3, In luirile de cuvAnt cu privire la punctele de pe Ordinea de zi, membrii Comisiei vor respecta regulile deontologiei academice gi se vor referi strict la subiectul abordat.
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Drepturile gi obligafiile membrilor comisiei

V.l. Dreptul la informare
1, ln timpul mandatului, orice membru al Comisiei

Academice are dreptul de acces la orice
informalii sau documente ale Universitdlii "Aurel Vlaicu" din Arad, care privesc chestiuni
ce sunt de competen(a Comisiei.

V.2. Participarea la activitatea Comisiei

1.

2.
3.

Membrii Comisiei au obligalia de a furniza Pregedintelui Comisiei o adresi de email gi un
numir de telefon mobil.
Membrii Comisiei sunt obligali si confirme primirea corespondenteielectronice.
Membrii Comisiei au dreptul gi obliga[ia de a participa la procesuldecizional.

V.3. Sancfiuni
1. La acumularea unui numdr de patru absenfe nemotivate intr-un an universitar de la
lucririle Comisiei, membrul Comisiei va primi un avertisment scris din partea conducerii
Comisiei. La acumularea unui numir de cinci absente nemotivate de citre un membru al
Comisiei, acesta va fi convocat la o discutie de conducerea Comisiei, pentru a justifica
situalia.

2. La gasea absen[5 nemotivatS,

conducerea Comisiei gi Pregedintele Senatului sunt
obligafi si declangeze procedura de revocare din calitatea de membru al Senatului pentru motive disciplinare. Revocarea se va realiza prin votul a jumitate plus unu din
numirul membrilor prezenli ai Senatului, urmAnd ca vacantarea locului si fie anuntati in
proxima gedinti a Senatului, pentru declangarea procedurilor legale de alegeri.

Vl.

Dispozitii tranzitorii gi finale

Toate persoanele din Universitatea ,,Aurel Vlaicu" din Arad au obligatia de a rdspunde la
interpeldrile membrilor Comisiei Sociale. Refuzul de a rispunde la interpelSrile membrilor
Comisiei constituie o incllcare a normelor de integritate academicS, gi se sancfioneazi
conform Legii.
4. Prevederile prezentului Regulament se completeaz5 cu dispozitiile LEN, Cartei
Universititii ,,Aurel Vlaicu" din Arad gi a Regulamentului de organizare gi functionare a
Senatului.
3.
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Regulamentul de organizare gi funcfionare
al Gomisiei de Strategie 9i Reforma
din Senatul Universitetii "Aurel Vlaicu" din Arad

L

Dispozitii generale

ll.

Obiectivele comisiei

Comisia de Strategie gi Reformd este un organism permanent, specializat al Senatului
Universitifii ,,Aurel Vlaicu" din Arad, care avizeazi documente, din aria sa de activitate, supuse
spre aprobare Senatului UAV.

Obiectivele Comisiei constau in: avizarea propunerilor de regulamente, metodologii, planuri, rapoarte etc. care vizeazi aspect privind strategia gi reformarea UAV.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

lll.

Structura gi organizarea comisiei

Comisia este compusi din senatori alegi in Senatul UAV 9i cel pulin un senator din

r6ndul studentilor.
Comisia este condusd de cdtre Pregedinte numit de citre Pregedintele Senatului dintre
senatorii componenti ai comisiei.
Pregedintele Comisiei igi alege un vicepregedinte gi un secretar care nu pot face parte
din aceeagifacultate
La propunerea Pregedintelui Comisiei gi cu acordul Senatului, Comisia se poate extinde
cu maximum 4 membri
drept de vot, prin cooptarea de cadre didactice gi de cercetare ai Universitdtii ,,Aurel Vlaicu" din Arad sau ai institufiilor partenere, care au statutul
de consultanli.
Comisia se reunegte in gedinte ordinare gi in gedinfe extraordinare, la iniliativa a cel
putin jumitate din numirul membrilor Comisiei sau a Pregedintelui acesteia.
Hotir6rile Comisiei Academice sunt luate cu majoritatea simplS a voturilor membrilor
prezenti.
$edin[ele Comisiei sunt conduse de Pregedintele Comisiei iar in absenla acestuia, conducerea va fi exercitati de cdtre Vicepregedinte.
Calitatea de membru al Comisiei se pierde odati cu pierderea calitdtii de senator sau revocarea acestuia de citre Senat. Pierderea sau incetarea calitdfii de membru al comisiei
opereazi in urmitoarele cazuri:
sanctiuni disciplinare, in conformitate cu Codul de eticd gi deontologie profesional5;
deces sau incapacitate de muncS;
demisie;
de drept, ca efect a alegerii sau numirii intr-o functie de conducere incompatibili cu
calitatea de membru al Comisiei.

firi

-

!V.
1

2.

3.

Funcfionareacomisieiacademice

!V.1. Gadrul organizatoric
Functionarea Comisiei se face pe baza regulamentelor gi actelor normative in vigoare.
La gedintele Comisiei pot participa, in calitate de invita[ifIrE drept de vot, membrii Consiliului de administrafie, directori de departamente, gefi de servicii gi direclii, studenli, cadre
didactice sau personal administrativ, pentru a rispunde interpelirilor, pentru a susline
anumite documente propuse spre avizare sau clarificirii unor aspecte gi luirii unor decizii corecte. Prezenla invitatilor la gedinti va fi supusl aprobirii Comisiei de cdtre
pregedintele de gedint6, la inceputul gedinlei.
Competen[ele, atributiile gi sarcinile Comisiei de Strategie 9i Reformi sunt:
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avizeazi propunerile de regulamente, metodologii, planuri, rapoarte etc in plan academic ale UAV
formuleazi propuneri de rezolutie in cazul subiectelor cu specific academic.
hotdr6rile gi avizele Comisiei de Strategie 9i Reformd trebuie si fie conforme cu LEN,
regulamentele UAV gi legislafia in vigoare.
membrii Comisiei au obligatia de a fi prezenti la gedinfele acesteia.
membrii Comisiei care nu pot lua parte la gedin[e din motive independente de voinla
lor, vor trebui si anunte din timp Pregedintele Comisiei.

Desfigurarea gedinfei

1.

2.
3.

4.
5.
1V.3.
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$edintele ordinare gi extraordinare ale Comisiei incep cu efectuarea gi anunlarea
prezenlei, In lipsa cvorumului pregedintele de gedin!5 va reprograma gedinia in teimen
de maxim 48 de ore.
Daci la inceputul gedintei cvorumul a fost intrunit, pregedintele de gedinli anunli Ordinea de zi, o supune aprobirii Comisiei gi valideazi prezenla invitafilor.
La cererea Pregedintelui sau a membrilor Comisiei, Ordinea de zi poate fi completati cu
puncte suplimentare. lntroducerea pe ordinea de zi a punctelor suplimentare se avizeazi
cu majoritatea simplS a celor prezenti.
Problemele aflate pe Ordinea de zi sunt supuse dezbaterii Comisiei. Forma finalS a documentelor dezbitute se stabilegte in urma interven[iilor membrilor Comisiei gi se aprobi
prin vot, spre a fiinaintate Pregedintelui Senatului.
$edinlele Comisiei se pot desfdgura gi in regim on-line in situalii exceplionale.

Adoptarea hotirArilo r

1. Hotirdrile
2.
3.

4.

Comisiei sunt inaintate Pregedintelui Senatului sau in situalii exceplionale plenului Senatului, cu respectarea prevederilor legale gi ale acestui regulament. Hotir6rile
avizate de cdtre Comisie, vor fi introduse pe Ordinea de zi a urmitoarei gedinle de Senat
Senatul va dezbate in plenul siu doar proiectele de hotirAre care au avizul Comisiei
Academice pe domeniulsiu de competen[i
Comisia Academici avizeazl proiectul de hotirAre favorabil sau nefavorabil. Comisia
poate formula amendamente, pe care le va transmite in scris.
Proiectul de hotirAre avizat nefavorabil de Comisia de Strategie gi Reformi va fi motivat
9i trimis Pregedintelui Senatului, care poate decide discutarea sa in Senat sau retrimiterea la initiator.

1V.4. Dezbaterile
1. Pregedintele de gedinti este obligat si acorde dreptul la cuvAnt tuturor membrilor comisiei care doresc sE o faci.
2. LuSrile de cuvAnt ale membrilor comisiei pot fi intrerupte numai de citre pregedintele de

3.

pedinti.
ln luirile de cuvAnt cu privire la punctele de pe Ordinea de zi, membrii Comisiei vor respecta regulile deontologiei academice gi se vor referi strict la subiectul abordat.

V.

Drepturile gi obligafiile membrilor comisiei

V.l. Dleptul la informare

1. ln timpul mandatului, orice membru al Comisiei

Academice are dreptul de acces la orice
informalii sau documente ale UniversitSlii "Aurel Vlaicu" din Arad, care privesc chestiuni
ce sunt de competenta Gomisiei.
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V.2. Participarea !a activitatea Comisiei

1.

2.
3.

Membrii Comisiei au obligatia de a furniza Pregedintelui Comisiei o adresi de email gi un
numir de telefon mobil.
Membrii Comisieisunt obligati sd confirme primirea corespondenleielectronice.
Membrii Comisiei au dreptul gi obliga[ia de a participa la procesuldecizional.

V.3. Sancfiuni
1. La acumularea unui numir de patru absenle nemotivate intr-un an universitar de la
lucririle Comisiei, membrul Comisiei va primi un avertisment scris din partea conducerii
Comisiei. La acumularea unui numir de cinci absenfe nemotivate de citre un membru al
Comisiei, acesta va fi convocat la o disculie de conducerea Comisiei, pentru a justifica
situa[ia.

2. La gasea absenti

nemotivati, conducerea Comisiei gi Pregedintele Senatului sunt
obliga[i si declangeze procedura de revocare din calitatea de membru al Senatului pentru motive disciplinare. Revocarea se va realiza prin votul a jumdtate plus unu din
numirul membrilor prezenli ai Senatului, urmAnd ca vacantarea locului si fie anunlati in
proxima gedinti a Senatului, pentru declangarea procedurilor legale de alegeri.

Vl.

Dispozitii tranzitorii gi finale

Toate persoanele din Universitatea ,,Aurel Vlaicu" din Arad au obligalia de a rdspunde la
interpelirile membrilor Comisiei Academice. Refuzul de a rispunde la interpelirile membrilor Comisiei constituie o incilcare a normelor de integritate academic5, gi se
sanctioneazi conform Legii.
2. Prevederile prezentului Regulament se completeazd cu dispoziliile LEN, Cartei
Universititii ,,Aurel Vlaicu" din Arad gi a Regulamentului de organizare gi funclionare a
Senatului.
1.

