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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE

H O T Ă R Â RE A Nr. 08 din 29 februarie 2016
Consiliul de Administraţie al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, întrunit în şedinţa din data de
29 februarie 2016, având în vedere:
Ordinea de zi,
Legea nr. 1/2011, a Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare,
Prevederile Cartei Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad,
În baza competenţelor conferite prin Carta Universităţii, Consiliul de Administraţie al Universităţii
HOTĂRĂŞTE:

Art.I. Perioada de depunere a solicitărilor pentru premierea
perioada 1-4 martie 2016la secretariatul rectoratului.
Art.2. Se premiază articolele

ştiinţifice şi

Art.3 Modalitatea de premiere se face în

cercetării ştiinţifice

pe anul 2015 se face în

brevetele publicate în anul2015.
funcţie

de opţiunea solicitantului.

Art.4 Încadrarea articolului ştiinţific într-o zonă de impact se face ţinând cont de zona care favorizează
solicitantul.
Art.S Se numeşte Comisia pentru premierea activităţii
Prof.univ.dr. Florentina-Daniela Munteanu;
Prof.univ.dr. Lucian Copolovici;
Prof.univ.dr.ing. Valentina-Emilia Balaş.

ştiinţifice,

cu următoarea componenţă:

Art.6 Se aprobă înlocuirea doamnei cons.jur. Diana Scorţaru din comisia pentru atribuirea unui contract
de servicii de audit extern, cu doamna av. Gianina lgnuţa. Doamna cons.jur. aflându-se în concediu.
Art.7 Se aprobă analiza situaţiei Reevaluării activelor fixe imobilizate aflate în patrimoniul UAV (clădiri
şi terenuri), efectuată conform prevederilor nr. OG 8112003 actualizată şi Raportul de evaluare pentru
impozitare conform Legii 227/2015 - privind Codul Fiscal.
Art.8 Se aprobă solicitarea "Clubului Sportiv Baschet Arad" în vederea asigurării Sălii de Sport UAV
pentru desfăşurarea meciurilor de baschet feminin din Liga 1 şi Cupa Europei Centrale, în data de
04.03.2016, între orele 17:00-19:30 şi 06.03.2016, între orele 17:00-19:30.
solicitarea Primăriei Municipiului Arad în colaborare cu Inspectoratul Judeţean Arad,
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Asociaţia "Mobilizează-te!", în vederea punerii la dispoziţie a Sălii de
Sport UAV pentru desfăşurarea tradiţionalului concurs interşcolar "Arad, mobilizează-te!", în perioada
19-20 aprilie 2016 în intervalul orar 08:00-14:00.

Art.9 Se

aprobă
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Art.lO Se aprobă compensaţie tranzitorie de 15% din salariul de bază pentru personalul didactic din
cadrul universităţii care a dobândit titlul de doctor după data de O1.10.201 O.

Prezenta hotărâre a fost întocmită în 8 exemplare originale şi se comunică:
Secretariatului Rectoratului;
Senatului UAV;
Biroului Juridic;
Secretarului Şef;
Direcţiei financiar contabile;
Direcţiei general-administrative;
Direcţiei resurse-umane salarizare;
Facultăţilor.

Preşedintele

Consiliului de Administraţie,
Prof.univ.dr. Ramona LILE
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