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CARTA  
UNIVERSITĂłII „AUREL VLAICU” DIN ARAD 

 
 
 
 

I.PREAMBUL 
 

Art.1 Carta reprezintă documentul normativ şi programatic care 
sintetizează cultura, trecutul, prezentul şi proiectează viitorul comunităŃii 
academice din Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad. Ea conŃine structura 
normativă a activităŃii UniversităŃii „Aurel Vlaicu”, privită ca instituŃie de 
învăŃământ superior, şi reflectă atât relaŃiile sale interne, de tip 
organizatoric şi funcŃional, cât şi pe cele externe, de tip naŃional şi 
internaŃional. 

Art.2 Constituirea şi dezvoltarea universităŃii ca instituŃie şi centru 
spiritual al vestului României a reprezentat continuarea unui proces 
istoric, cu rădăcini adânci în memoria culturală şi educaŃională arădeană, 
începând cu Preparandia (Institutul Pedagogic, înfiinŃat în anul 1912), 
Institutul de Teologie Ortodoxă (1822), Conservatorul (1933), Facultatea 
de Zootehnie şi Medicină Veterinară (ce a funcŃionat în perioada 1949-
1954) şi Facultatea de Subingineri (1972-1990). 

Art.3 Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad a dobândit personalitate 
juridică prin Hotărârea Guvernului României nr. 567/1990 (iniŃial sub 
denumirea de Institut de ÎnvăŃământ Superior) şi funcŃionează sub 
această denumire din 04.10.1991, în baza Ordinului Ministerului  
ÎnvăŃământului şi ŞtiinŃei nr. 4894 /1991. 

Art.4 Denumirea UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD,  care 
desemnează instituŃia de învăŃământ superior de stat cu sediul în 
municipiul Arad, Bulevardul RevoluŃiei nr.77, România, este o marcă 
înregistrată prin Certificatul nr. 54850 la Oficiul de Stat pentru InvenŃii şi 
Mărci şi se bucură de protecŃia Legii nr. 84/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul că, pe teritoriul României, prestarea de 
servicii educaŃionale se realizează numai de această instituŃie, sub 
denumirea de mai sus. Pe lângă denumire, marca mai cuprinde şi un 
însemn grafic, care include fundalul unui scut, ce simbolizează însemnele 
unui oraş medieval pe care sunt înscrise literele UAV Arad. 

Art.5 Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad este persoană juridică 
română, cu sediul în municipiul Arad, Bulevardul RevoluŃiei nr.77 şi 
funcŃionează ca instituŃie de învăŃământ superior de stat, în conformitate 
cu legislaŃia României, cu Carta şi regulamentele UniversităŃii. Ca 
persoană juridică, instituŃia este reprezentată, în raporturile cu persoanele 
fizice şi juridice, inclusiv cu autorităŃile publice, de către Rector. 
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Art.6 (1) Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad şi comunitatea 
academică care o compune aderă la THE MAGNA CHARTA OF EUROPEAN 
UNIVERSITIES (Bologna 1988). 
 (2) Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad păstrează tradiŃiile 
valoroase ale învăŃământului românesc, dar în acelaşi timp se aliniează la 
cerinŃele şi standardele calitative ale Ńărilor europene dezvoltate, astfel 
cum au fost trasate prin DeclaraŃia de la Bologna (iunie 1999) şi discutate 
la ConferinŃa de la Berlin (2003) şi Bergen (2005). 
  

II.MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE UNIVERSITĂłII 
„AUREL VLAICU” DIN ARAD 

 
Art.7 (1) Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad fiind o instituŃie 

publică, îşi asumă misiunea de a promova la nivel de excelenŃă 
dezvoltarea unor competenŃe culturale, educaŃionale şi de specialitate, 
bazate pe cunoaştere inovatoare, învăŃare permanentă şi 
interculturalitate. Pe de altă parte, îşi va susŃine şi promova strategiile în 
cadrul comunităŃii locale, regionale, naŃionale şi internaŃionale. 
 (2) Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad este o instituŃie de 
învăŃământ superior de stat care are ca misiune principală pregătirea de 
specialişti în domenii şi specializări care sunt cerute pe piaŃa forŃei de 
muncă, în spiritul valorilor democraŃiei, ale dragostei de Ńară precum şi ale 
dezvoltării personalităŃii umane. 
 (3) Cercetarea ştiinŃifică este, de asemenea, o activitate esenŃială 
care va încorpora în colectivele şi centrele de cercetare cadre didactice, 
cercetători şi studenŃi, generând cunoaştere şi inovare în scopul 
dezvoltării ştiinŃei, tehnologiei şi progresului socio-economic. Universitatea 
„Aurel Vlaicu" manifestă o deschidere naŃională şi internaŃională şi în ceea 
ce priveşte activitatea de cercetare ştiinŃifică, de altfel un obiectiv prioritar 
în managementul strategic al instituŃiei noastre. Sesiunile ştiinŃifice ale 
cadrelor didactice şi ale studenŃilor, sesiuni cu participare internaŃională 
relevă, în mod elocvent, strădaniile dascălilor şi studenŃilor noştri şi în 
această direcŃie. 

(4) Universitatea îşi asumă un rol fundamental în: 
a) Tezaurizarea valorilor perene ale ştiinŃei, artei şi culturii; 
b) Participarea la dezvoltarea ştiinŃei universale; 
c) Afirmarea identităŃii culturii şi spiritualităŃii naŃionale; 
d) Formarea unei societăŃi care să promoveze valorile 

statului de drept, a libertăŃii şi democraŃiei; 
e) Asigurarea continuităŃii în promovarea spiritului liber, 

democratic, vizionar al gândirii academice româneşti, pe 
fondul promovării drepturilor şi libertăŃilor cetăŃeneşti; 

f) Dezvoltarea învăŃământului şi cercetării la un nivel 
competitiv naŃional şi internaŃional şi promovarea 
spiritului academismului în viaŃa socială. 

g) Formarea şi perfecŃionarea resurselor umane calificate; 
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Art.8 Rolul fundamental al UniversităŃii se realizează prin 
următoarele: 

1. Crearea unui sistem de pregătire, prin învăŃământul superior, 
al tinerei generaŃii care să asigure, pe de o parte, specialişti 
în diferitele domenii de activitate, iar pe de altă parte, să 
formeze cetăŃeni activi, implicaŃi social şi responsabili faŃă de 
valorile educaŃionale, culturale, economice şi sociale; 

2. Implicarea în viaŃa social-economică şi culturală locală, 
naŃională şi internaŃională, prin promovarea principiului 
conform căruia universitatea răspunde unor necesităŃi sociale 
şi este integrată în acest mediu, având un rol motric, 
progresist şi vizionar; 

3. Crearea unui sistem educaŃional care să asigure circulaŃia 
forŃei de muncă în Comunitatea Europeană, accesul 
absolvenŃilor la locuri de muncă în condiŃii concurenŃiale şi 
asimilarea valorilor culturii europene; 

4. Implementarea unui sistem modern de asigurare a calităŃii 
serviciilor educaŃionale. 

Art.9 Principalele obiective ale UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad 
pentru îndeplinirea misiunii asumate sunt: 

a) Modernizarea continuă a procesului de învăŃământ, prin 
perfecŃionarea planurilor de învăŃământ, a programelor analitice şi a 
metodologiei didactice pentru a promova forme de pregătire 
adaptate cerinŃelor de schimbare şi eficientizare ale societăŃii 
româneşti; 

b) Implementarea managementului universitar bazat pe cerinŃele 
moderne de calitate şi de finanŃare globală, compatibil cu sistemul 
de funcŃionare a procesului de învăŃământ bazat pe credite 
transferabile; 

c) PerfecŃionarea sistemului de management al calităŃii implementat în 
acord cu principiile managementului calităŃii totale (TQM) în vederea 
măririi eficienŃei activităŃii didactice, de cercetare ştiinŃifică şi a 
serviciilor administrative; 

d) Modernizarea metodologiei de apreciere şi echivalare a studiilor prin 
utilizarea unor sisteme acceptate şi verificate pe plan internaŃional 
în învăŃământul superior; 

e) Organizarea activităŃilor de educaŃie permanentă destinate 
specialiştilor din domeniile universitar, artistic şi tehnic şi a 
activităŃilor de perfecŃionare pentru personalul din învăŃământul 
preuniversitar; 

f) Modernizarea sistemului de pregătire şi folosire a personalului 
implicat în procesul formativ şi de cercetare; 

g) Dezvoltarea cercetării ştiinŃifice şi crearea structurilor de cercetare 
specifice unui învăŃământ performant; participarea la realizarea de 
proiecte ştiinŃifice de mare interes; 

h) Promovarea programelor de cercetare ştiinŃifică, dezvoltare 
tehnologică, inovare educaŃională, creaŃie ştiinŃifică  şi tehnică, 
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realizate cu fonduri proprii sau prin cooperare naŃională şi 
internaŃională; 

i) Aşezarea criteriilor de competenŃă didactică şi ştiinŃifică la baza 
procesului de promovare a cadrelor didactice, cu respectarea 
principiilor de etică profesională; 

j) Participarea la programe didactice internaŃionale prin convenŃii 
bilaterale cu universităŃi de prestigiu din Europa şi de pe alte 
continente; 

k) Dezvoltarea şi susŃinerea activităŃilor de cooperare internă şi 
internaŃională; 

l) Participarea UniversităŃii la dezvoltarea culturală şi ştiinŃifică a Ńării; 
m) Dezvoltarea serviciilor informatice şi de comunicaŃii; 
n) Modernizarea serviciilor oferite studenŃilor în procesul de 

învăŃământ; 
o) Protejarea patrimoniului şi dezvoltarea infrastructurii UniversităŃii; 
p) Afirmarea constantă a prestigiului internaŃional ştiinŃific şi cultural 

prin: 
 

A. Obiective strategice 
 

1. Elaborarea unei strategii prin care să se obŃină vizibilitatea 
internaŃională a UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad prin accesul la 
programe de cercetare ale Uniunii Europene sau din afara acesteia; 

2. Crearea unei baze de cercetare cu o comunitate mare de cercetători 
în scopul de a contribui la dezvoltarea cunoştinŃelor în contextul unui 
etos de cercetare aplicată centralizat pe practică.  

3. Integrarea universităŃii în consorŃii de universităŃi şi instituŃii de 
cercetare performante; 

4. SusŃinerea unei cercetări active, atotpătrunzătoare, cu rezultate 
prestigioase prin încurajarea inovării şi îmbogăŃirea experienŃei 
studentului.  

5. Posibilitatea de a forma parteneriate cu universităŃi de prestigiu din 
afara României, agenŃi economici multi-naŃionali, organizaŃii 
guvernamentale şi nonguvernamentale  

6. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare astfel încât să se poată intra 
în competiŃie pentru fonduri şi recunoaştere la nivel naŃional şi 
internaŃional 

7. Să devină centru de excelenŃă recunoscut pentru educarea 
cercetătorilor după obŃinerea diplomei de licenŃă. 
 

B. Obiective şi acŃiuni specifice 
 

Obiectivul 1: Creşterea vizibilităŃii internaŃionale a 
UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad  
 

1. Promovarea unor clustere de cercetare transdisciplinară de relevanŃă 
internaŃională; 

2. Dezvoltarea unei cercetări instituŃionale şi a unor parteneriate cu 
universităŃi de renume mondial; 
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3. Conducerea sau alăturarea la consorŃii de cercetare pentru a creşte 
recunoaşterea expertizei de cercetare la nivel instituŃional; 

4. SusŃinerea unor programe de mobilitate pentru cercetători şi 
studenŃi; 

5. InfluenŃarea agendei de cercetare naŃională şi internaŃională prin 
aderarea cercetătorilor ca membri la comitete de elaborare a 
strategiilor; 

6. Creşterea marketingului şi promovării capacităŃii de cercetare a 
universităŃii (mass-media, internet etc.); 

7. Asigurarea unei relaŃii strânse între activitatea de cercetare şi 
activităŃile didactice; 

8. Creşterea capitalului intelectual prin atragerea cercetătorilor străini 
pentru stagii de cercetare în UAV; 

9. Dezvoltarea unor relaŃii apropiate, de lungă durată cu agenŃi 
economici din străinătate, organizaŃii guvernamentale şi 
nonguvernamentale; 

 
Obiectivul 2: Întărirea bazei materiale de cercetare a 

UAV 
 

1. Întărirea planificării cercetării la nivel de departamente;  
2. Întărirea bazei de cercetare prin creşterea numărului de studenŃi la 

master sau doctorat; 
3. ObŃinerea statutului de InstituŃie Organizatoare de Studii 

Universitare de Doctorat şi organizarea de doctorate în co-tutelă; 
4. Creşterea capacităŃii de cercetare a personalului didactic; 
5. Dezvoltarea unor relaŃii strategice de lungă durată cu mediul 

economic, profesional şi serviciile publice; 
6. Atragerea de fonduri externe şi diversificarea finanŃării cercetării 

inclusiv prin crearea unor grupuri transdisciplinare care să 
exploateze oportunităŃi noi de finanŃare; 

7. Sprijinirea intrării studenŃilor în cariera de cercetare prin atribuirea 
unor proiecte de cercetare independentă; 

 
Obiectivul 3: Promovarea excelenŃei în cercetare şi 

inovare 
 
1. Intensificarea procesului de îndrumare timpurie a studentului pentru 

cariera de cercetare; 
2. InvestiŃia strategică în poziŃii noi pentru a susŃine priorităŃile de 

cercetare la nivel de facultăŃi/departamente, respectiv instituŃie; 
3. Încurajarea întregului personal didactic/cercetare să publice în 

reviste ISI cu factor de impact mai mare decât 1; 
4. Recunoaşterea şi recompensarea excelenŃei în cercetare prin politici 

adecvate ale Resurselor Umane; 
5. promovarea schimbului de „Bune Practici” la nivel de 

facultăŃi/departamente; 
6. Angajarea în activităŃi de benchmarking; 
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Obiectivul 4: Dezvoltarea unor infrastructuri, facilităŃi şi 

servicii de cercetare sustenabilă de înaltă calitate 
 

1. Atragerea de fonduri externe pentru a investi în cercetare; 
2. Încurajarea tuturor profesorilor şi conferenŃiarilor de a conduce cel 

puŃin un proiect de cercetare; 
3. „Comercializarea” proprietăŃii intelectuale pentru a genera fonduri 

care să susŃină dezvoltarea bazei de cercetare; 
4. Clarificarea rolurilor şi responsabilităŃilor personalului implicat în 

cercetare; 
5. ÎmbunătăŃirea managementului informaŃiei prin utilizarea de resurse 

umane şi sisteme noi de software; 
Art.10 Pentru desfăşurarea unor activităŃi menite să contribuie la 

realizarea misiunii şi obiectivelor UniversităŃii, aceasta se poate asocia cu 
alte universităŃi, instituŃii sau agenŃi economici din Ńară sau din 
străinătate, constituind structuri de activitate de interes comun, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 şi ale Legii nr.287/2004 
(Legea consorŃiilor universitare), cu aprobarea Senatului UniversităŃii. 
Universitatea poate coopera cu organisme guvernamentale şi 
neguvernamentale, la nivel local, naŃional şi internaŃional cu acordul 
Senatului UniversităŃii. 
 

III. AUTONOMIA UNIVERSITARĂ 
 
Art.11 (1) Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad funcŃionează pe 

baza autonomiei universitare, înŃeleasă ca modalitate specifică de 
autoconducere, în acord cu cadrul legal stabilit de ConstituŃia României, 
legislaŃia învăŃământului, prevederile prezentei Carte, precum şi în acord 
cu reglementările proprii. 

(2) Autonomia universitară constă în dreptul UniversităŃii de a se 
conduce, de a-şi asuma un ansamblu de competenŃe, obligaŃii şi 
responsabilităŃi în concordanŃă cu opŃiunile şi orientările strategice 
naŃionale ale dezvoltării învăŃământului superior, cu progresul ştiinŃei şi 
tehnicii, al civilizaŃiei şi culturii româneşti şi universale. 

(3) La nivel naŃional, autonomia UniversităŃii se manifestă prin 
relaŃia directă a Rectorului cu Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului şi prin alegerea reprezentanŃilor UniversităŃii în diferite 
organisme profesionale, conform legii. 

(4) Autonomia UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad se materializează 
în: autonomia organizatorică şi funcŃională, autonomia didactică şi 
ştiinŃifică, autonomia administrativă şi financiară, autonomia 
jurisdicŃională şi autonomia managerială. 

 
III.1 AUTONOMIA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCłIONALĂ 

 
Art.12 Autonomia organizatorică şi funcŃională a UniversităŃii „Aurel 

Vlaicu” din Arad se concretizează prin dreptul de:  
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1. a-şi stabili, modifica şi îmbunătăŃi  structurile proprii 
didactice şi  administrative şi inclusiv pe cele de conducere 
în conformitate cu prevederile legale şi ale Cartei UAV; 

2. a alege organele de conducere conform legii  şi a Cartei 
UAV; 

3. a elabora reglementări proprii, cu respectarea legislaŃiei în 
vigoare; 

4. a selecta cadrele didactice şi de cercetare, studenŃii şi 
personalul didactic auxiliar şi nedidactic exclusiv pe criterii 
de competenŃă conform Legii EducaŃiei NaŃionale; 

5. a stabili şi aplica principiile şi criteriile proprii de evaluare a 
rezultatelor muncii, în vederea aprecierii, promovării şi 
recompensării membrilor comunităŃii UniversităŃii „Aurel 
Vlaicu” din Arad; 

6. a stabili planurile de învăŃământ racordate la experienŃe 
universitare de referinŃă şi recomandările ARACIS; 

7. a-şi alcătui statele de funcŃii şi schemele de personal în 
raport cu resursele umane şi financiare de care dispune, cu 
prevederile planurilor de învăŃământ şi ale legislaŃiei în 
vigoare; 

8. a reglementa şi evalua conduita membrilor comunităŃii 
universitare; 

9. a conferi titluri didactice, ştiinŃifice şi onorifice, în condiŃiile 
legii; 

10. a-şi orienta cercetarea ştiinŃifică; 
11. a se înscrie în organizaŃii naŃionale sau internaŃionale; 
12. a dezvolta programe de cooperare cu alte instituŃii din 

Ńară şi străinătate; 
13. a organiza şi gestiona, singură sau în colaborare cu alte 

instituŃii, unităŃi şi centre de cercetare, centre pentru 
pregătirea resurselor umane, unităŃi de microproducŃie, 
centre de consultanŃă, loturi experimentale, incubatoare de 
afaceri, societăŃi comerciale, asociaŃii, fundaŃii sau alte 
structuri instituŃionalizate; 

14. a organiza manifestări şi activităŃi ştiinŃifice, culturale şi 
sportive; 

15. a iniŃia şi realiza, cu aprobarea Senatului, orice altă 
activitate conformă cu acordurile internaŃionale şi care nu 
contravine legislaŃiei în vigoare; 

16. a stabili şi folosi însemne şi simboluri proprii; 
17. a solicita evaluarea calităŃii procesului de învăŃământ şi 

activităŃii de cercetare ştiinŃifică  de către institute de 
prestigiu pe plan internaŃional; 

 
III.2 AUTONOMIA DIDACTICĂ ŞI ŞTIINłIFICĂ 

 
Art.13 Autonomia didactică şi ştiinŃifică a UniversităŃii se 

concretizează în dreptul de: 
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1. a propune modificarea structurii UniversităŃii prin organizarea de 
noi facultăŃi, departamente, direcŃii de specializare, programe de 
studii studii postuniversitare, de masterat şi de doctorat; 

2. a stabili modul de admitere la studii şi de susŃinere a 
examenului de absolvire, de licenŃă sau finalizare a studiilor 
conform legislaŃiei ; 

3. a stabili criterii proprii de selectare, recrutare şi promovare a 
personalului didactic; 

4. a propune noi planuri de învăŃământ şi a stabili programele 
analitice în acord cu standardele naŃionale şi internaŃionale; 

5. de a concepe, organiza, desfăşura şi perfecŃiona procesul de 
învăŃământ în acord cu standardele naŃionale şi internaŃionale; 

6. a stabili metodologii didactice în acord cu interesele comunităŃii 
educaŃionale naŃionale şi internaŃionale; 

7. a organiza activităŃi de formare continuă; 
8. a stabili standarde de evaluare a nivelului de predare-învăŃare a 

disciplinelor racordate la dezvoltările ştiinŃifice ale domeniului; 
9. a organiza activitatea de cercetare ştiinŃifică; 
10. a utiliza potrivit necesităŃilor resursele financiare rezultate din 

activitatea de cercetare pe bază de contract; 
11. a participa la competiŃiile pentru obŃinerea granturilor, 

proiectelor şi programelor de cercetare; 
12. a participa la programe educaŃionale, ştiinŃifice şi tehnologice 

naŃionale şi internaŃionale; 
13. a realiza publicaŃii ştiinŃifice şi de a avea editură proprie; 
14. a publica reviste, manuale, cursuri, lucrări de cercetare sau alte 

materiale care sprijină învăŃământul şi cercetarea ştiinŃifică; 
15. a participa la activitatea organizaŃiilor ştiinŃifice naŃionale şi 

internaŃionale; 
16. a participa la programele de cercetare ale Uniunii Europene, la 

alte sisteme de cooperare ştiinŃifică internaŃională; 
17. a evalua pe baza criteriilor proprii activitatea de cercetare 

ştiinŃifică şi a adopta măsuri în consecinŃă; 
18. a primi şi acorda distincŃii şi premii în semn de apreciere a 

activităŃilor cu rezultate meritorii desfăşurate de diverse 
persoane, colective sau instituŃii; 

 
III.3 AUTONOMIA ADMINISTRATIVĂ ŞI FINANCIARĂ 

 
Art.14 Autonomia administrativă şi financiară a UniversităŃii se 

concretizează în dreptul de: 
0. a-şi organiza structuri şi servicii administrative şi financiare 
proprii;  
1. a primi fonduri de la bugetul de stat şi din alte surse, potrivit 
legii;  
2. a gestiona, potrivit legii şi răspunderii personale, fondurile 
alocate de la buget sau provenite din alte surse, inclusiv veniturile 
realizate din taxele în valută de la studenŃii străini; 
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3. a utiliza conform nevoilor, priorităŃilor şi deciziilor proprii bugetul 
şi resursele financiare de care dispune; 
4. a administra spaŃiul universitar şi întregul patrimoniu, conform 
necesităŃilor proprii, în condiŃii de rentabilitate şi cu asigurarea 
dezvoltării bazei materiale a UniversităŃii, a facultăŃilor şi 
departamentelor; 
5. a realiza venituri proprii din activitatea de cercetare ştiinŃifică şi 
din alte prestaŃii; 
6. a stabili taxe, în conformitate cu prevederile legale; 
7. a stabili priorităŃile de dezvoltare şi necesarul de investiŃii; 
8. a stabili surse suplimentare de venituri prin organizarea de 
unităŃi de microproducŃie şi de servicii şi de a beneficia de donaŃii, 
subvenŃii, sponsorizări şi taxe de la persoane juridice şi fizice; 
veniturile obŃinute din astfel de surse se gestionează şi se utilizează 
integral la nivelul instituŃiei, fără afectarea alocaŃiilor de la bugetul 
de stat; 
9. a beneficia de fonduri de investiŃii pentru obiective noi şi dotări 
cu echipamente, care se alocă în funcŃie de priorităŃile strategice 
ale dezvoltării învăŃământului;  
10. a acorda indemnizaŃii de conducere, stimulente materiale şi 
băneşti din veniturile proprii; 
11. a efectua operaŃiuni financiar – bancare cu orice parteneri, în 
funcŃie de necesităŃile proprii; 
12. a acorda burse şi a efectua plăŃi din venituri proprii, în condiŃiile 
legii; 
13. a stabili criterii specifice de acordare a burselor de merit, de 
studiu şi de ajutor social, în limitele fondurilor repartizate, şi pe 
baza criteriilor generale de acordare a burselor stabilite de către 
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; 
14. a acorda, din fonduri proprii, burse de studiu şi de cercetare, 
distinct de cele atribuite potrivit altor reglementări legale; 
15. închiria bunurile disponibile pe bază de contract, cu respectarea 
prevederilor legale; 
16. primi sponsorizări, donaŃii, legate şi alte forme de sprijin 
material sau financiar, în condiŃiile legii; 

 Art.15 Senatul UniversităŃii „Aurel Vlaicu” va hotărî numărul de 
locuri cu taxă în vederea realizării managementului strategic al 
UniversităŃii pe termen scurt şi mediu, cu respectarea prevederilor legale. 
 Art.16 ExecuŃia bugetară anuală a UniversităŃii este publică. 
 Art.17 Fondurile generate de facultăŃi, departamente, centre de 
cercetare şi alte structuri prin autofinanŃare sunt folosite de către acestea, 
cu excepŃia unui procentaj destinat dezvoltării UniversităŃii. Mărimea 
acestui procentaj este stabilită de Senat, cu respectarea prevederilor 
legale şi a regulamentelor proprii. 
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III.4 AUTONOMIA JURISDICłIONALĂ 

 
Art.18 (1) Autonomia jurisdicŃională a UniversităŃii constă în dreptul 

său de a decide prin organismele de conducere proprii asupra modului de 
elaborare şi aplicare a Cartei UniversităŃii, precum şi în legătură cu toate 
chestiunile care Ńin de competenŃa sa, în condiŃiile legii. 

(2) Prerogativele decurgând din autonomia jurisdicŃională nu pot fi 
delegate total sau parŃial unor organisme din afara UniversităŃii. 

Art.19 (1) Autoritatea jurisdicŃională în spaŃiul universitar este 
reprezentată prin Senat, Consiliul de AdministraŃie şi Rector. 

(2) Autonomia UniversităŃii se exercită prin competenŃe specifice 
acordate Senatului, Consiliului de AdministraŃie, Rectorului, Prorectorilor, 
Directorului General Administrativ, Consiliilor Profesorale ale FacultăŃilor, 
Decanilor, Prodecanilor, Directorilor de Departamente şi Directorului Şcolii 
Doctorale. 

Art.20 Respectarea competenŃelor este garantată. 
 

III.5 AUTONOMIA MANAGERIALĂ 
 

Art.21 Autonomia managerială se concretizează prin dreptul de: 
0. a stabili structuri manageriale pe care le consideră eficiente 

şi favorabile funcŃionării instituŃiei;  
1. a stabili şi impune respectarea reglementărilor interne de 

către toŃi cei care îşi desfăşoară activitatea în Universitatea 
„Aurel Vlaicu” din Arad; 

2. a impune recunoaşterea autorităŃii conducerii UniversităŃii 
„Aurel Vlaicu” din Arad şi a celor împuterniciŃi de aceasta; 

3. a se respecta, în cazul săvârşirii unor abateri, etapele 
administrative înainte de a se apela la calea justiŃiei; 

4. a înfiinŃa fundaŃii şi a participa la constituirea de asociaŃii, în 
condiŃiile legii; 

 

IV. FINANłAREA ŞI PATRIMONIUL 
UNIVERSITĂłII 

 
Art.22 (1) UAV funcŃionează ca instituŃie finanŃată din fondurile 

alocate de la bugetul de stat, fonduri obŃinute prin perceperea de taxe şi 
tarife aferente prestaŃiilor universitare şi ştiinŃifice, dobânzi, donaŃii, 
legate, sponsorizări şi alte surse mobilizate potrivit legii.  

(2) Toate resursele de finanŃare ale UAV sunt venituri proprii.  
(3) FinanŃarea UAV de la bugetul de stat se face pe bază de contract 

încheiat cu ministerul de resort. 
(4) UAV poate beneficia, pe baza unor criterii şi standarde de 

calitate stabilite conform legislaŃiei în vigoare, de finanŃare suplimentară 
care se acordă din fonduri publice ale ministerului de resort, pentru a 
stimula excelenŃa instituŃiilor şi a programelor de studii. 
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(5) UAV poate beneficia de un fond distinct pentru dezvoltarea 
instituŃională, din bugetul alocat de ministerul de resort, pe baza criteriilor 
competitive conform standardelor internaŃionale. 

(6) FinanŃarea cercetării ştiinŃifice universitare se face conform 
legislaŃiei specifice domeniului cercetării-dezvoltării. 

(7) FinanŃarea UAV poate fi realizată pe bază de contract şi prin 
contribuŃia altor ministere, precum şi prin alte surse, inclusiv împrumuturi 
şi ajutoare externe.  

(8) Fondurile rămase la sfârşitul anului din execuŃia bugetului 
prevăzut în contractul instituŃional şi complementar, precum şi fondurile 
aferente cercetării ştiinŃifice universitare şi veniturile extrabugetare rămân 
la dispoziŃia UAV şi se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al 
instituŃiei, fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaŃiilor 
de la bugetul de stat pentru anul următor.  

(9) Veniturile obŃinute din alte surse decât cele bugetare se 
gestionează integral de universitate, respectând legile şi criteriile de 
oportunitate şi eficienŃă. 

Art.23 (1) Cheltuielile universităŃii au ca destinaŃie salarizarea, 
stimularea personalului, burse şi alte drepturi financiare ale studenŃilor, 
realizarea investiŃiilor, dotărilor, reparaŃiilor capitale şi curente, susŃinerea 
cercetării interne, mobilităŃilor interne şi externe, întreŃinerea 
echipamentelor şi clădirilor, abonamente, realizarea unor servicii pentru 
buna desfăşurare a proceselor didactice şi administrative, achiziŃionarea 
materialelor didactice şi de întreŃinere etc. 

(2) Cheltuielile la nivelul universităŃii sau cele descentralizate trebuie 
să cuprindă o componentă importantă referitoare la dezvoltarea 
instituŃională. 

(3) ModalităŃile în care se pot construi, deŃine şi folosi elementele 
aferente bazei materiale a universităŃii, necesare educaŃiei şi cercetării 
ştiinŃifice sunt aprobate de către senat.  

(4) Sumele sau bunurile obŃinute prin sponsorizări de către membrii 
comunităŃii universitare se cheltuiesc în strictă conformitate cu prevederile 
contractelor de sponsorizare, în baza normelor legale în vigoare. 

(5) La nivelul tuturor structurilor şi funcŃiilor de conducere trebuie 
promovat cu consecvenŃă principiul prudenŃialităŃii în gestionarea 
resurselor UAV. 

Art.24 (1) UAV are un patrimoniu propriu, pe care îl gestionează 
conform legii.  

(2) Patrimoniul UAV este alcătuit din totalitatea drepturilor şi 
obligaŃiilor de natură economică şi administrativă care sunt bunuri de 
natură mobilă sau imobilă şi care sunt evidenŃiate ca atare în inventarul 
universităŃii. 

(3) Drepturile pe care le are UAV asupra bunurilor din patrimoniul 
propriu pot fi drepturi reale, după caz, drept de proprietate sau 
dezmembrăminte ale acestuia, uz, uzufruct, servitute şi superficie, potrivit 
dispoziŃiilor Codului civil, drept de folosinŃă dobândit prin închiriere, 
concesiune, comodat şi altele asemenea ori drept de administrare, în 
condiŃiile legii.  
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(4) Bunurile obŃinute din resursele financiare proprii, indiferent de 
provenienŃa acestora, sunt proprietatea privată a UAV.  

(5) Universitatea are în patrimoniu bunuri mobile şi imobile din 
domeniul public sau din domeniul privat al statului.  

(6) Drepturile subiective ale UAV asupra bunurilor din domeniul 
public al statului pot fi drepturi de administrare, de folosinŃă, de 
concesiune ori de închiriere, în condiŃiile legii. 

(7) Dreptul de dispoziŃie asupra elementelor de activ patrimonial 
este reglementat de legislaŃia în vigoare.  

(8) Închirierea bunurilor disponibile din activul patrimonial se face 
numai în condiŃiile legii.  

(9) Orice distrugere sau pierdere materială se recuperează de la cei 
vinovaŃi, în condiŃiile legii. 

 

V. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI 
FUNCłIONARE 

 
Art.25 Autoritatea universitară este bazată exclusiv pe competenŃa 

managerială şi calitatea prestaŃiei ştiinŃifice şi didactice. 
Art.26 (1) Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este condusă de 

organe unipersonale – Rectorul, Prorectorii, Directorul General 
Administrativ şi organe colegiale – Senatul şi Consiliul de AdministraŃie.  

(2) FacultăŃile şi departamentele sunt conduse de către consiliile 
profesorale. Consiliile facultăŃilor sunt prezidate de Decan, iar consiliile 
departamentelor sunt prezidate de Director. AtribuŃiile şi responsabilităŃile 
acestor organisme, precum şi raporturile dintre ele sunt stabilite în Carta 
Universitară. 

Art.27 (1) Organele de conducere ale UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din 
Arad îi reprezintă, pe cale democratică, pe membrii comunităŃii 
universitare, indiferent de apartenenŃa etnică şi/sau confesională. 

(2) În organele colegiale de conducere, studenŃii sunt reprezentaŃi 
conform legii. 

Art.28 (1) Hotărârile organelor colegiale de conducere se iau cu 
votul majorităŃii simple a membrilor prezenŃi (jumătate plus unu), cu 
condiŃia ca numărul celor prezenŃi să reprezinte cel puŃin 2/3 din totalul 
membrilor organelor respective. Membrii organelor colegiale de conducere 
au drept de vot deliberativ egal. 

(2) În cazul votului în Consiliul de AdministraŃie şi în Senat referitor 
la asocierea în consorŃii universitare, la fuzionarea cu alte instituŃii de 
învăŃământ superior, precum şi la achiziŃionarea sau înstrăinarea de 
imobile, hotărârile se iau cu votul a 2/3 din numărul membrilor prezenŃi 
(două treimi), cu condiŃia ca numărul celor prezenŃi să reprezinte cel puŃin 
3/4 din totalul membrilor acestor structuri de conducere. 

Art.29 Procesul de învăŃământ şi de cercetare este incompatibil cu 
orice formă de manifestare politică de partid. Alegerea sau numirea unui 
cadru didactic într-o funcŃie cu caracter politic, inclusiv de partid, atrage 
după sine, cu aprobarea Senatului, incompatibilitatea acestuia cu 
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ocuparea unei funcŃii de conducere în cadrul UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din 
Arad. 

Art.30 Principiile de organizare şi funcŃionare ale instituŃiei de 
învăŃământ superior sunt următoarele: autonomia universitară, egalitatea 
în drepturi şi nediscriminarea membrilor comunităŃii academice, 
electivitatea tuturor posturilor de conducere academică, cofraternitatea 
academică, promovarea valorilor umaniste generale, ale ştiinŃei, artei şi 
culturii în viaŃa socială, libertatea alegerii felului şi nivelului de pregătire 
universitară, accesul liber, în condiŃiile legale şi regulamentare, la 
învăŃământul superior. 

Art.31 InstituŃia desfăşoară activităŃi de învăŃământ superior, 
didactice  şi de cercetare, prin intermediul structurilor funcŃionale de bază: 
facultăŃi, departamente, centre de cercetare etc. Din punct de vedere 
structural, învăŃământul desfăşurat de Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad cuprinde activităŃi de formare iniŃială şi avansată, formare continuă 
şi de cercetare. 

Art.32 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad promovează principiile 
democraŃiei şi supremaŃiei legii, autonomiei universitare şi libertăŃii 
academice, ale respectării drepturilor fundamentale ale omului. 

Art.33 Nu pot participa la licitaŃiile organizare de Universitatea 
„Aurel Vlaicu” din Arad firmele care au în structura lor (ca manageri, 
administratori sau acŃionari care deŃin peste 30% din acŃiuni) persoane 
care fac parte din organele de conducere ale UniversităŃii „Aurel Vlaicu” 
din Arad sau rude de gradul I ale acestor persoane. 

Art.34 Pentru apărarea în justiŃie a patrimoniului şi intereselor 
UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad în cazuri deosebite, se poate apela la 
un cabinet de avocatură specializat. 

Art.35 Comunitatea UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad este 
informată asupra hotărârilor Senatului şi ale organismelor sale de lucru, 
precum şi asupra principalelor activităŃi şi evenimentelor importante din 
viaŃa UniversităŃii. 
 

V.1. SPAłIUL UNIVERSITAR 
 

Art.36 (1) SpaŃiul universitar este arealul în care comunitatea 
academică a UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad îşi desfăşoară activitatea 
didactică, de cercetare sau administrativă. El este format din totalitatea 
clădirilor în care se desfăşoară activitatea didactică, de cercetare sau 
administrativă, a terenurilor aferente acestora şi a dotărilor de orice fel, şi 
este protejat de orice ingerinŃă din partea oricărei persoane publice sau 
private ce are o acŃiune perturbatoare. 

(2) NoŃiunea de spaŃiu universitar nu este definită exclusiv în funcŃie 
de proprietatea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea membrii 
comunităŃii academice, ci mai ales de utilitatea şi folosinŃa acestora, ca 
spaŃii de învăŃământ. 

(3) Senatul şi Consiliul de AdministraŃie sunt obligate să asigure 
spaŃiului universitar destinaŃia pentru care a fost afectat, şi să protejeze 
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membrii comunităŃii universitare de orice ingerinŃă care să le afecteze 
activitatea.  

Art.37 Nici o persoană publică sau privată nu poate întrerupe sau 
suspenda activităŃile didactice, de predare, seminarizare sau de 
desfăşurare a lucrărilor de laborator ori a activităŃilor cursurilor practice 
cuprinse în programele de învăŃământ, fără acordul titularului de 
disciplină. 

Art.38 SpaŃiul universitar este inviolabil. Organele de ordine publică 
pot interveni în spaŃiul Universitar numai cu mandat eliberat de Ministerul 
Public, cu permisiunea/la cererea Rectorului. 

Art.39 (1) Folosirea spaŃiilor destinate procesului de învăŃământ, de 
cercetare şi asistenŃă de specialitate se face conform programului de lucru 
stabilit de către Senatul UniversităŃii, la propunerea Rectorului. 

(2) Accesul liber al membrilor comunităŃii academice în spaŃiul 
universitar propriu nu poate fi interzis în timpul programului de lucru 
stabilit. Greva nu se poate desfăşura prin interzicerea sau limitarea 
accesului membrilor comunităŃii în spaŃiul universitar. 

(3) Folosirea spaŃiilor şi dotărilor UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad 
în scopuri personale este interzisă. 

Art.40 (1) FuncŃionarea, în spaŃiul universitar, a oricărei structuri 
organizatorice – cu sau fără personalitate juridică – se supune aprobării 
Consiliului de AdministraŃie şi Senatului UniversităŃii. 

(2) În spaŃiul universitar sunt interzise orice fel de activităŃi cu 
caracter politic de partid sau de prozelitism religios. 
 

V.2. COMUNITATEA ACADEMICĂ 
 

Art.41 (1) Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este o comunitate 
academică distinctă, care îşi desfăşoară activitatea în condiŃiile autonomiei 
universitare, descentralizării serviciilor de învăŃământ şi cercetării, 
democraŃiei universitare, având  o conducere proprie, patrimoniu propriu, 
format din bunuri mobile şi imobile, buget propriu, garantat de Legea 
educaŃiei naŃionale. 

(2) Comunitatea academică este formată din corpul profesoral, 
personalul de cercetare, personalul didactic auxiliar şi administrativ, 
studenŃii facultăŃilor, şi departamentelor. Calitatea de membru al acestei 
comunităŃi se dobândeşte prin angajare, alegere sau numire, ori prin 
dobândirea calităŃii de student.  

Art.42 (1) Senatul UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad poate conferi 
titlurile onorifice de „Doctor Honoris Causa” şi „Senator de Onoare” al 
UniversităŃii „Aurel Vlaicu” precum şi alte titluri onorifice. Aceste titluri se 
pot acorda unor persoane cu contribuŃii deosebite în domeniul ştiinŃei, 
tehnicii, culturii, spiritualităŃii sau unor personalităŃi marcante ale vieŃii 
ştiinŃifice sau publice care au merite deosebite faŃă de Universitate, şi în 
concordanŃă cu Regulamentul de acordare a titlurilor onorifice. 

(2) Senatul UniversităŃii poate acorda titlul de „Cadru didactic 
asociat” unor specialişti din învăŃământ, cercetare, proiectare şi producŃie 
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care sprijină activitatea didactică, de cercetare ştiinŃifică, de dezvoltare si 
modernizare a UniversităŃii, în conformitate cu prevederile legale. 

Art.43 (1) Cadrele didactice se pensionează la vârsta prevăzută de 
lege. Senatul UniversităŃii poate aproba anual - prin vot nominal deschis – 
continuarea activităŃii unui cadru didactic sau de cercetare după 
pensionare, prin contract de muncă pe perioadă determinată de un an, cu 
posibilitate de prelungire anuală, fără limită de vârstă, potrivit legii. 

(2) Cadrele didactice pensionate pot fi plătite în regim de plată cu 
ora, potrivit legii. 

Art.44 Calitatea de membru al comunităŃii academice a UniversităŃii 
„Aurel Vlaicu” din Arad este incompatibilă cu  denigrarea instituŃiei sau a 
membrilor săi, presupune ataşament faŃă de valorile promovate de 
universitate şi o atitudine civică, de angajare în realizarea obiectivelor 
instituŃiei. Orice manifestare, contrară acestor valori, duce la excluderea 
din comunitatea academică. Excluderea din comunitatea academică 
echivalează cu desfacerea contractului de muncă a personalului angajat, 
exmatricularea, în cazul studenŃilor, sau retragerea titlului onorific 
conferit. 

Art.45 Criteriile fundamentale ale apartenenŃei (dobândirii, 
menŃinerii) şi promovării în comunitatea academică sunt: competenŃa 
profesională, exprimată în realizările din învăŃământ şi cercetare, ori 
specifice locului de muncă, şi ataşamentul faŃă de valorile promovate de 
instituŃie. 

Art.46 Comunitatea academică se situează în afara manifestărilor 
ce reflectă angajament politic sau exprimarea unor orientări politice, 
folosind mijloacele specifice de care dispune universitatea – spaŃii, 
publicaŃii sau funcŃia ocupată. ApartenenŃa la comunitate nu îngrădeşte 
însă dreptul şi libertatea fundamentală a individului de a aparŃine unui 
partid  politic sau de a se manifesta politic. 

Art.47 (1) Calitatea de membru al comunităŃii academice a 
UniversităŃii „Aurel Vlaicu” Arad nu îngrădeşte şi nici nu poate îngrădi 
drepturile şi libertăŃile fundamentale cetăŃeneşti, ca de exemplu, de 
asociere, libertatea cuvântului sau de expresie. 

(2) Membrii comunităŃii academice dispun de libertatea academică 
ce constă din posibilitatea recunoscută fiecăruia de a-şi alege subiectele 
de cercetare şi de studiu cu respectarea normelor de etică şi deontologie, 
de a interpreta în mod liber rezultatele studiilor, de a participa la 
activităŃile instituŃiei şi de a fi ales în conducerea acesteia, cu respectarea 
regulamentelor interne. 
 

V.3. DEONTOLOGIA UNIVERSITARĂ 
 

Art.48 Deontologia universitară presupune: 
1. asumarea tuturor obligaŃiilor care rezultă din statutul, poziŃia 

profesională sau funcŃia administrativă a persoanei care desfăşoară, pe o 
durată de timp determinată/nedeterminată, activităŃi în cadrul UniversităŃii 
„Aurel Vlaicu” din Arad ori în spaŃiile acesteia; 
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2. respectarea regulilor stabilite legal, ce guvernează activitatea 
instituŃiei; 

3. respectarea cu stricteŃe a confidenŃialităŃii cu privire la toate 
problemele UAV; 

4. obligativitatea de a proba, prin cuvânt şi faptă, fidelitatea faŃă de 
UAV; 

5. demnitate, conştiinŃă, moderaŃie, tact; 
6. abŃinerea de la calificări ofensatoare faŃă de colegi şi instituŃie, 

manifestarea solidarităŃii, a diligenŃei, corectitudinii şi loialităŃii; 
7. respectarea cu stricteŃe a drepturilor de autor; 

Abaterile de la deontologia universitară sunt analizate de către 
consiliile facultăŃilor în cazul studenŃilor, şi de către Comisia de etică 
pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi administrativ. 
 

V.4. IMAGINEA UNIVERSITĂłII „AUREL VLAICU” DIN 
ARAD 
 
 Art.49 (1) Promovarea imaginii UniversităŃii „Aurel Vlaicu" din Arad 
constituie o prioritate în strategia de dezvoltare, pentru crearea unei 
identităŃi specifice în concernul universitar naŃional şi european. 
 (2) În acest sens principalele instrumente de publicitate vor fi: 

a) un site/pagină web, actualizat permanent; 
b) pliante de prezentare a universităŃii în limbile de circulaŃie 

internaŃională, inclusiv limba arabă; 
c) participarea la târguri şi expoziŃii cu specific educaŃional cu stand 

propriu; 
d) realizarea unui material publicitar pe suport electronic care va fi 

difuzat în cadrul întâlnirilor şi vizitelor în Ńară şi străinătate; 
e) realizarea unui simbol al UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad 

(plachete, obiecte etc.), care va fi acordat în cadrul unor evenimente 
speciale; 

f) participarea la congrese, reuniuni, mese rotunde, cu caracter 
ştiinŃific şi educaŃional în Ńară şi străinătate; 

g) participarea la manifestări culturale organizate în cadrul 
comunităŃii locale, naŃionale şi internaŃionale; 

h) diversificarea tematicii din cadrul emisiunilor la posturile de 
televiziune la care Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad este invitată, 
în scopul abordării tuturor aspectelor legate de viaŃa universitară 
arădeană; 

i) susŃinerea „imaginii” proprii de către fiecare facultate şi 
departament prin materiale de popularizare. 

 
V.5. MANAGEMENTUL CALITĂłII  

 
 Art.50 (1) În vederea creşterii eficienŃei procesului didactic, de 
cercetare ştiinŃifică şi a serviciilor administrative este imperios necesară 
îmbunătăŃirea sistemului de organizare a UniversităŃii în concordanŃă cu 
principiile managementului calităŃii totale (TQM). 
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 (2) Principalele obiective ale UniversităŃii „Aurel Vlaicu" din Arad în 
acest sens sunt: 

 ) evaluarea procesului de învăŃământ din punct de vedere al 
calităŃii (evaluare instituŃională, evaluarea activităŃilor, 
evaluarea personalului) în vederea auditării interne anuale; 

a) autoevaluarea specializărilor din învăŃământ şi cercetare, 
având ca obiective: 

♦ calitatea pregătirii absolvenŃilor; 
♦ calitatea planurilor de învăŃământ şi cercetare; 
♦ calitatea activităŃilor didactice şi nedidactice din punct 

de vedere al studenŃilor; 
b) adaptarea structurilor organizatorice responsabile cu calitatea 

la nivelul facultăŃilor, departamentelor, la noile orientări ale 
dezvoltării învăŃământului European (DeclaraŃia de la 
Bologna); 

c) perfecŃionarea instrumentelor de analiză a activităŃii evaluate 
(formulare, chestionare de evaluare) pentru actualizarea 
permanentă a bazei de date, cu privire la calitate, organizată 
la nivel de specializare; 

d) conceperea şi iniŃierea de proceduri de auditare internă şi 
externă care vor sta la baza elaborării manualului de asigurare 
a calităŃii; 

e) elaborarea unui manual de asigurare a calităŃii în noile condiŃii 
impuse de standardele europene prevăzute de documentele de 
referinŃă ale învăŃământului superior european 

f) auditarea externă realizată de către ARACIS şi de către 
organisme specializate europene în acord cu principiile şi 
standardele internaŃionale în vederea certificării instituŃionale 
din punct de vedere al calităŃii. 

 
V.6. MĂSURI ORGANIZATORICE 

 
Art.51 (1) Personalul didactic şi studenŃii sunt organizaŃi pe facultăŃi 

şi departamente. 
(2) Facultatea se identifică printr-un titlul unui domeniu de studiu şi 

cercetare, care răspunde necesităŃilor de formare a resurselor umane 
pentru unităŃile economice, sociale, culturale, de învăŃământ şi cercetare. 

(3) Personalul didactic este organizat pe departamente. Drepturile şi 
obligaŃiile personalului didactic sunt prevăzute în Legea educaŃiei 
naŃionale. 

(4) StudenŃii sunt organizaŃi pe forme de învăŃământ, specializări, 
ani de studii şi grupe. 

Art.52 Instruirea se realizează pe baza principiilor şi metodologiilor 
didactice moderne, şi este deschisă inovaŃiilor în domeniul tehnologiilor 
didactice şi pedagogice. 

Art.53 Planurile de învăŃământ, fundamentate pe programe 
analitice, Ńin seama de criterii de performanŃă în aşa fel încât, după 
iniŃierea în bazele domeniului, studiul să capete caracter de cercetare şi 
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aplicativ. Planurile de învăŃământ cuprind discipline obligatorii, opŃionale şi 
facultative. 

Art.54 (1) Activitatea didactică şi ştiinŃifică a cadrelor didactice şi 
cercetătorilor se va evalua anual. Astfel: 

- se va avea în vedere ca personalul didactic şi de cercetare să 
îndeplinească îndatoririle de serviciu conform contractului de muncă şi 
respectând cerinŃele fişei postului stabilite de către Senatul UAV. In caz 
contrar se va proceda la eliminarea din comunitatea universitară, cu 
respectarea procedurilor prevăzute de lege. 

- cadrele didactice promovate ca profesori şi conferenŃiari vor 
continua să îndeplinească criteriile de promovare prevăzute de 
metodologiile şi legislatia în  vigoare şi după încheierea concursului pe 
postul didactic respectiv. 

(2) Rezultatele activităŃii didactice şi ştiinŃifice din facultăŃi, 
departamente, şcoli doctorale se fac publice prin lucrări anuale şi prin 
rapoarte de autoevaluare. 

Art.55 (1) Cursurile şi programele analitice se vor evalua periodic, 
cel puŃin o dată la 5 ani de către Comisia de Evaluare Academică a 
Senatului. Constatarea unei prestaŃii necorespunzătoare conduce la 
eliminarea din comunitatea universitară a celor în cauză, potrivit legii. 

(2) Cu aceeaşi periodicitate, Comisia de Evaluare Academică a 
Senatului va aprecia activitatea structurilor academice potrivit normelor 
vieŃii academice şi standardelor fixate de către Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi AgenŃia Română de Asigurare a 
CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior. 

Art.56 StudenŃii sunt parteneri ai corpului profesoral în procesul de 
formare a specialiştilor cu pregătire superioară. Opinia studenŃilor, 
exprimată prin reprezentanŃii lor, aleşi democratic, sau prin sondaje 
efectuate în rândul studenŃilor cu metodologii validate, constituie o 
modalitate de autocontrol, de evaluare şi perfecŃionare a activităŃii 
academice. 

Art.57 (1) Universitatea promovează cooperarea cu alte universităŃi 
din Ńară şi străinătate, care desfăşoară activităŃi formative şi de cercetare 
ştiinŃifică similare sau complementare. Ea încurajează schimbul de 
studenŃi şi de cadre didactice în condiŃii de recunoaştere reciprocă a 
competenŃelor. 

(2) Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad promovează parteneriatul 
cu alte instituŃii de învăŃământ superior şi de cercetare, putând constitui 
consorŃii universitare. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad dezvoltă 
cooperarea universitară pe plan naŃional şi internaŃional. 

Art.58 StudenŃii pot urma, pe o perioadă de timp, cursuri în cadrul 
altor universităŃi din Ńară sau străinătate. Echivalarea creditelor obŃinute în 
alte universităŃi se face de către consiliul facultăŃii, la cererea studentului. 
Refuzul echivalării se motivează temeinic, în scris. Împotriva acestui refuz 
studentul poate face contestaŃie. Această contestaŃie se rezolvă de către 
Senat si Consiliul de AdministraŃie; 

Art.59 Cadrele didactice pot exercita în afara UniversităŃii activităŃi 
ştiinŃifice, de cercetare şi profesionale, în condiŃiile legii, dacă nu este 
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afectată desfăşurarea normală a activităŃii de bază. Cadrele didactice din 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pot desfăşura activităŃi didactice, 
ştiinŃifice şi de cercetare în alte universităŃi doar cu acordul scris al 
Consiliului de AdministraŃie al UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Art.60 Membrii comunităŃii universitare se pot asocia pentru a-şi 
proteja interesele socio - profesionale. Cu aprobarea Senatului, în 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad se pot constitui asociaŃii, fundaŃii, 
uniuni ale diverselor categorii de personal şi ale studenŃilor, în condiŃiile în 
care regulamentele de funcŃionare ale acestora sunt compatibile cu 
prevederile legislaŃiei în vigoare şi ale prezentei Carte. 

Art.61 În Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad activităŃile se 
organizează pe criterii de raŃionalitate şi eficienŃă. Se acordă prioritate 
iniŃiativelor didactice şi programelor ştiinŃifice care se confirmă prin 
performanŃă. 

Art.62 (1) În statele de funcŃii ale departamentelor ce compun 
Universitatea „Aurel Vlaicu”, nu pot fi încadrate, la aceeaşi specializare, 
decât cel mult doi membri componenŃi ai aceleiaşi familii, care nu se pot 
afla, însă, în relaŃii de subordonare. 

(2) Un cadru didactic nu poate figura în statele de funcŃii ale unui 
departament, decât cu maxim patru discipline de predare şi două 
discipline conexe, la o specializare. 

Art.63 (1) Statele de funcŃii ale departamentelor se întocmesc în 
fiecare an universitar. În cazul titularilor, structura normelor didactice este 
cea pentru care s-a obŃinut  titularizarea sau discipline conexe. 

(2) Modificarea structurii normelor didactice poate fi motivată de 
reducerea numărului de ore la o disciplină sau dispariŃia unei discipline ca 
urmare a modificării planului de învăŃământ, de imposibilitatea asigurării 
normei didactice pentru  alŃi titulari sau modificări efectuate de către 
directorul de departament. În aceste cazuri, examinarea pentru finalizarea 
situaŃiei studenŃilor amânaŃi se va face de către o comisie formată din 3 - 
5 membri. Comisia va fi numită prin dispoziŃia decanului. 

(3) Senatul a hotărât ca studenŃii amânaŃi să poată fi examinaŃi de o 
comisie din care poate să lipsească titularul de curs. Acesta trebuie însă să 
pună la dispoziŃia comisiei programa analitică pentru orele de curs, 
seminar, lucrări practice, laborator etc. 

Art.64 (1) Norma cadrelor didactice se compune din activitate 
didactică şi cercetare. ProporŃia dintre activitatea didactică şi activitatea 
de cercetare în cadrul normei poate fi diferită de la un cadru didactic la 
altul. 

(2) Toate cadrele didactice au obligaŃia să desfăşoare activităŃi de 
cercetare. 

(3) Cadrele didactice au obligaŃia să îndeplinească integral atribuŃiile 
ce le revin din norma didactică şi care constau din următoarele activităŃi: 

a) de predare; 
b) de seminarizare, proiecte de an, lucrări practice de laborator; 
c) îndrumare de proiecte, lucrări de licenŃă şi absolvire, practică 
pedagogică; 
d) îndrumarea doctoranzilor în stagiu; 
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e) conducerea de disertaŃii; 
f) conducerea activităŃilor didactice şi de evaluare; 
g) coordonarea activităŃilor artistice şi sportive; 
h) de a redacta şi publica rezultatele cercetărilor proprii în 
publicaŃii de specialitate, volume colective, volume de autor; 
i) consultaŃii, îndrumarea cercurilor ştiinŃifice, participarea de 
comisii şi consilii în interesul învăŃământului. 

(4) Numai realizarea tuturor activităŃilor didactice şi de cercetare dă 
dreptul la o retribuŃie integrală pentru norma în cauză. 

 
V.7. REGULAMENTELE UNIVERSITĂłII 

 
Art.65 (1) Principiile prezentei Carte fundamentează regulamentele 

UniversităŃii, care, pe măsură ce sunt elaborate şi adoptate, devin parte 
integrantă din Cartă. Exemplificativ, în Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad se constituie şi funcŃionează următoarele regulamente şi coduri: 

a) Regulamentul de organizare şi funcŃionare al UniversităŃii; 
b) Regulamentele de organizare şi funcŃionare ale facultăŃilor, 

departamentelor, centrelor de cercetare; 
c) Regulamentul intern; 
d) Codul de etică şi deontologie profesională universitară; 
e) Regulamentul de organizare şi funcŃionare al Biroului de 

Programe Comunitare; 
f) Regulamentele de funcŃionare ale comisiilor Senatului; 
g) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor 

pentru ocuparea posturilor didactice; 
h) Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Departamentului 

de Pregătire a Personalului Didactic; 
i) Regulamentul privind condiŃiile şi procedura de acordare a 

titlurilor onorifice; 
j) Regulamentul privind activitatea profesională a studenŃilor 

(RAPS); 
k) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii; 
l) Regulamentul privind activitatea didactică; 
m) Regulamentul privind activitatea de cercetare ştiinŃifică; 
n) Regulamentul de acordare a burselor; 
o) Regulamentul de credite transferabile; 
p) Regulamentul de funcŃionare a căminului studenŃesc şi a 

cantinei; 
q) Regulamentul de organizare şi funcŃionare a bibliotecii; 
r) Regulamentele de evaluare a competenŃelor profesionale ale 

unor categorii de personal; 
s) Alte regulamente şi proceduri specifice; 

(2) Toate regulamentele se supun aprobării Senatului UniversităŃii 
„Aurel Vlaicu” din Arad, după obŃinerea vizei biroului juridic, se vor publica 
pe măsura adoptării în Buletinul Informativ al UniversităŃii, iar după 
adoptarea sau modificarea acestor regulamente pentru a fi în conformitate 
cu prezenta Cartă, Carta şi regulamentele vor fi publicate grupat într-o 
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ediŃie specială a Buletinului Informativ şi se vor afişa pe site-ul 
UniversităŃii, www.uav.ro. 

(3) Regulamentele semnate în original şi ştampilate pe fiecare 
pagină se păstrează la biroul juridic. Sunt valabile doar copiile de pe 
regulamente certificate de biroul juridic. 

 
 

VI. STRUCTURI ACADEMICE ŞI COMPETENłE 
DECIZIONALE 

 
A.UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD 

 
 Art.66 (1) Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad are în structura sa 
facultăŃi, departamente, bibliotecă, laboratoare şi centre de cercetare, 
incubator tehnologic şi de afaceri, institutul european. 
 (2) Din structura UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad fac parte 
integrantă şi alte unităŃi (experimentale, de agrement, culturale, sportive 
etc.), precum şi serviciile tehnice, administrative, editura şi tipografia. 
 (3) Structurile de conducere ale UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad 
sunt: Senatul, Consiliul de AdministraŃie, Rectorul. 

(4) Procesele elective privind structurile universitare de conducere 
sunt reglementate printr-o metodologie de alegeri adoptată de către 
senatul universitar. 
 (5) În cadrul universităŃii se va constitui, în temeiul art.214 alin7 din 
Legea nr.1/2011, Consiliul Academic format din Preşedinte, consilieri, 
experŃi, care are ca obiectiv sprijinirea activităŃii structurilor de conducere. 
 (6) Desemnarea membrilor Consiliului Academic se va face prin vot 
sau concurs, după caz, dintre personalităŃi ale mediului academic, cultural, 
economic etc., fără limită de vârstă.  
  

a.Senatul 
 
 Art.67 (1) Senatul UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad este cel mai 
înalt for de conducere şi deliberare al UniversităŃii. 

(2) Senatul UAV este un organism colegial, deliberativ, format din 
cadre didactice şi studenŃi (în proporŃie de ¼ din numărul membrilor 
Senatului). 

(3) Numărul total al membrilor Senatului UAV, inclusiv studenŃii, 
este între minim 51 şi maxim 61, şi variază în funcŃie de numărul total al 
cadrelor didactice şi de cercetare titulare din UAV. 

Art.68 (1) Senatul se constituie conform legii. 
(2) Senatul universitar este compus în proporŃie de 75% din 

reprezentanŃii personalului didactic şi de cercetare titular şi din 25% 
reprezentanŃi ai studenŃilor. 

(3) ReprezentanŃii  în senat ai personalului didactic şi de cercetare 
sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret al întregului personal didactic 
şi de cercetare titular în UAV.  
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(4) ReprezentanŃii în senat ai studenŃilor sunt aleşi prin vot 
universal, direct şi secret al tuturor studenŃilor înmatriculaŃi la programele 
de studii ale UAV. 

(5) Repartizarea acestuia pe facultăŃi sau departamente se stabileşte 
prin metodologia UAV cu privire la alegerea structurilor de conducere 
universitară.  

(6) Numărul de reprezentanŃi în senat ai fiecărei facultăŃi sau 
departament se stabileşte strict proporŃional cu ponderea personalului 
didactic şi de cercetare titular al facultăŃii sau departamentului din totalul 
personalului didactic şi de cercetare titular din UAV, în proporŃie de 7/1. 

(7) Numărul de reprezentanŃi în senat ai studenŃilor se stabileşte 
strict proporŃional cu ponderea studenŃilor fiecărei facultăŃi în numărul 
total al studenŃilor înmatriculaŃi la UAV. 

(8) Mandatul senatului universitar este de 4 ani. 
(9) O persoană poate fi aleasă membră a senatului universitar 

pentru maximum trei mandate consecutive. 
(10) ReprezentanŃii personalului didactic şi de cercetare pot fi 

membri ai senatului universitar atâta vreme cât deŃin statutul de titular în 
UAV. 

(11) ReprezentanŃii studenŃilor pot fi membri ai senatului universitar 
atâta vreme cât îşi păstrează statutul deŃinut la data alegerii lor. 

(12) Mandatul studenŃilor încetează de drept în momentul finalizării 
studiilor. 

(13) Senatul universitar nou ales este validat de către senatul 
universitar în exerciŃiu cu majoritate simplă. 
 Art.69 (1) Senatul reprezintă autoritatea cea mai înaltă în 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, fiind un for de decizie şi de validare. 

(2) Regulamentele, hotărârile, deciziile de validare sau invalidare 
adoptate de Senat sunt obligatorii pentru toŃi membrii comunităŃii 
academice a UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad. Nerespectarea acestora 
constituie abatere disciplinară. 
 Art.70 (1) Senatul este este condus de un preşedinte, ales prin vot 
secret de către membri, care conduce şedinŃele şi reprezintă acest for de 
decizie şi deliberare în raport cu rectorul. 
 (2) Senatul universitar elaborează şi aprobă un regulament propriu 
privind organizarea şi funcŃionarea sa. 
 Art.71 (1) Senatul se întruneşte în şedinŃă ordinară trimestrial. În 
cazuri speciale se pot organiza şedinŃe extraordinare ale Senatului, 
convocate de Preşedintele Senatului, de Rector, de Preşedintele Consiliului 
Academic al UniversităŃii sau la cererea unei treimi din membrii Senatului. 
 (2) Adresa prin care este convocat senatul va preciza ordinea de zi, 
data, locul şi ora desfăşurării şedinŃei, cu cel puŃin trei zile înainte de ziua 
întrunirii. 
 Art.72 ŞedinŃele Senatului nu sunt de regulă publice. Preşedintele 
Senatului, Rectorul sau Consiliul de AdministraŃie pot invita la şedinŃele 
Senatului şi persoane din afara acestuia, precum şi reprezentanŃi ai mass-
media. PrezenŃa acestora trebuie în prealabil supusă aprobării Senatului.  



 - 23 - 

 Art.73 Senatul este legal întrunit în prezenŃa a 2/3 din totalul 
membrilor săi. Senatul ia hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul 
membrilor săi prezenŃi, cu excepŃia cazurilor deosebite în care prin Cartă 
sau prin hotărârea Senatului se stabileşte ca adoptarea hotărârilor să se 
facă prin votul a 2/3 din totalul membrilor prezenŃi. În aceste cazuri 
excepŃionale, cvorumul de şedinŃă este de 3/4 din totalul membrilor. 
 Art.74 În cazul în care un membru al Senatului nu poate participa la 
o şedinŃă, el va anunŃa decanul facultăŃii al cărei reprezentant este. 
Decanul facultăŃii va desemna pentru şedinŃa respectivă un înlocuitor – 
membru în consiliul profesoral al facultăŃii. 
 Art.75 (1) Un membru al Senatului care a absentat nemotivat la 3 
şedinŃe consecutive este considerat din oficiu demisionar. Rectorul 
UniversităŃii va adresa facultăŃii de la care acesta provine cererea de 
desemnare a unui nou reprezentant conform metodologiei. 
 (2) Membrii studenŃi care vor fi consideraŃi demisionari pentru 
absenŃe vor fi înlocuiŃi de un alt student de la facultatea respectivă, 
desemnat de Liga StudenŃilor UAV conform metodologiei. 

Art.76 Punctele prevăzute pe ordinea de zi a şedinŃelor Senatului, 
cu excepŃia audierii unor informări sau conferinŃe, se finalizează prin 
hotărâri, regulamente, confirmări, validări sau invalidări, declaraŃii publice 
referitoare pe probleme şi evenimente de importanŃă majoră pentru 
Universitate. 

Art.77 (1) Orice membru al Senatului are acces, pentru consultare, 
la procesele verbale ale şedinŃelor Senatului.  

(2) Pe baza procesului verbal de şedinŃă se întocmesc hotărârile, 
regulamentele şi declaraŃiile, în termen de maxim 72 de ore de la şedinŃa 
Senatului în care au fost adoptate. 

(3) Toate documentele adoptate de Senat se semnează de 
Preşedintele Senatului şi de Rector, şi se aduc la cunoştinŃa consiliului de 
administraŃie, consiliilor facultăŃilor precum şi compartimentelor şi 
birourilor interesate. 

(4) Hotărârile, deciziile, regulamentele şi declaraŃiile adoptate de 
Senat pot fi aduse la cunoştinŃa mass media de către Preşedintele 
Senatului, de Rector sau de alte persoane desemnate de aceştia. 

Art.78 La nivelul Senatului se constituie comisiile permanente, a 
căror activitate este reglementată prin regulamente distincte şi specifice, 
adoptate de fiecare comisie în parte, şi aprobate de către Senat. Prin 
aceste comisii, Senatul universitar controlează activitatea rectorului şi a 
consiliului de administraŃie. 
 Art.79 Principalele probleme supuse dezbaterii Senatului se referă 
la: strategia evoluŃiei UniversităŃii, Carta UniversităŃii „Aurel Vlaicu”, 
regulamente şi metodologii de funcŃionare, structura academică, centre de 
cercetare, proiectul de buget şi execuŃia bugetară, activul patrimonial, 
validarea de concursuri pentru ocuparea posturilor didactice şi de 
cercetare, avizări de conducători de doctorat sau orice alte probleme care 
derivă sau se corelează cu cele menŃionate. 
 Art.80 Consiliul Academic este format din Preşedinte, consilieri 
(consilier pe probleme de patrimoniu, consilier pe probleme de educaŃie şi 
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evaluări, consilier pe probleme de cercetare ştiinŃifică şi relaŃii 
internaŃionale) şi experŃi (expert pe probleme financiar-contabile, expert 
pe probleme juridice). 

 Art.81 Preşedintele Consiliului Academic, consilierii şi experŃii 
desemnaŃi de senat ca membri ai Consiliului Academic vor fi invitaŃi 
permanent în Senat. IndemnizaŃia preşedintelui Consiliului Academic, 
consilierilor si experŃilor va fi stabilită prin Hotărârea Senatului.  
 Art.82 Activitatea Consiliului Academic nu intră sub incidenŃa 
interdicŃiei prevăzute la art. 295 alin. 4 din Legea EducaŃiei NaŃionale. 

Art.83 (1) Senatul în exerciŃiu are obligaŃia să organizeze, cu 
minimum şase luni înainte de expirarea mandatului său, referendumul 
privind alegerea modalităŃii de desemnare a rectorului, să adopte 
metodologia privind alegerea structurilor universitare de conducere şi de 
ocupare a funcŃiilor de conducere. 

(2) Finalizarea proceselor de alegeri trebuie făcută înainte de 
expirarea mandatului în curs al senatului universitar. 

(3) Senatul se consideră dizolvat în ziua întrunirii noului senat 
desemnat prin vot universal, direct şi secret.  

Art. 84 AtribuŃiile senatului universitar sunt următoarele: 
2) garantează libertatea academică şi autonomia universitară; 
3) elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea 

universitară, Carta universitară; 
4) aprobă planul strategic de dezvoltare instituŃională şi planurile 

operaŃionale, la propunerea rectorului; 
5) aprobă, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaŃiei în 

vigoare, structura, organizarea şi funcŃionarea universităŃii; 
6) aprobă proiectul de buget şi execuŃia bugetară; 
7) elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităŃii şi Codul de 

etică şi deontologie profesională universitară; 
8) aprobă Codul universitar al drepturilor şi obligaŃiilor studentului, 

cu respectarea prevederilor Codului drepturilor şi obligaŃiilor 
studentului; 

9) încheie contractul de management cu rectorul; 
10) controlează activitatea rectorului şi a consiliului de 

administraŃie prin comisii de specialitate; 
11) validează concursurile publice pentru funcŃiile din consiliul de 

administraŃie;  
12) aprobă rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului 

didactic şi de cercetare; 
13) aprobă, la propunerea rectorului, sancŃionarea personalului cu 

performanŃe profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii 
şi a legislaŃiei în vigoare; 

14) aprobă, la propunerea consiliului de administraŃie, 
regulamentele şi metodologiile privitoare la:  
a) admiterea, organizarea, desfăşurarea şi finalizarea programele 

de studii universitare şi postuniversitare;  
b) conferirea titlurilor şi ocuparea posturilor didactice şi de 

cercetare; 
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c) conferirea calităŃii de membru al comunităŃii universitare;  
d) taxele percepute şi reducerea sau scutirea de plata acestora;   
e) recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a perioadelor de 

studii efectuate în Ńară sau în străinătate;  
f) evaluarea periodică a rezultatelor şi performanŃelor 

personalului didactic şi de cercetare din universitate;  
g) cuantificarea în ore convenŃionale a diferitelor activităŃi 

prevăzute în norma didactică, în conformitate cu legea;  
h) organizarea şi funcŃionarea structurilor academice; 
i) alte aspecte ale activităŃii profesionale şi ştiinŃifice; 

15) în cazul revocării din funcŃie a rectorului de către minister, 
desemnează un prorector care reprezintă universitatea şi care 
devine ordonator de credite şi finalizează, conform legii, 
procedurile de desemnare a unui nou rector;  

16) aprobă înfiinŃarea, funcŃionarea, divizarea, comasarea şi 
desfiinŃarea structurilor proprii de învăŃământ şi cercetare; 

17) aprobă modalităŃile în care pot să se desfăşoare acŃiunile de 
cooperare intra şi internaŃionale; 

18) aprobă înfiinŃarea, singură sau prin asociere, de societăŃi 
comerciale, fundaŃii sau asociaŃii, şi acordarea, prin contract, a 
dreptului de administrare şi folosinŃă asupra activelor 
patrimoniale;  

19) aprobă anual, cu cel puŃin 3 luni înainte de începerea anului 
universitar, structura anului universitar, regulamentul privind 
activitatea profesională a studenŃilor, precum şi calendarul 
activităŃilor educaŃionale specifice semestrelor universitare de 
studiu;  

20) aprobă planurile de învăŃământ ale programelor de studii 
universitare;  

21) aprobă anularea de către rector a certificatelor sau diplomelor 
de studii, atunci când se dovedeşte că acestea s-au obŃinut prin 
mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de 
etică şi deontologie universitară; 

22) aprobă anual programele de studii universitare de licenŃă pe 
care le oferă UAV şi specializările duble, conform legii; 

23) aprobă anual, în cadrul domeniilor acreditate sau autorizate 
provizoriu pentru studii universitare de master, programele de 
studii oferite;  

24) aprobă, în situaŃii speciale, la propunerea conducătorului de 
doctorat şi în limita fondurilor disponibile, prelungirea cu 1-2 ani 
a duratei programului de studii universitare de doctorat; 

25) aprobă statele de funcŃii ale personalului didactic şi de 
cercetare şi numărul posturilor pentru personalul didactic şi de 
cercetare auxiliar;  

26) poate decide mărirea, prin regulament, a normei didactice 
săptămânale minime, cu respectarea standardelor de asigurare a 
calităŃii, fără a depăşi limita maximă prevăzută de lege;  
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27) aprobă o reducere a normei didactice de cel mult 30% pentru 
personalul care exercită o funcŃie de conducere în cadrul 
universităŃii sau de îndrumare şi control în cadrul ministerului de 
resort;  

28) aprobă, pe baza propunerilor consiliului de administraŃie, 
susŃinerea de activităŃi de predare şi cercetare în alte instituŃii de 
învăŃământ superior sau de cercetare de către personalul titular 
al universităŃii;  

29) aprobă acordarea anului sabatic, conform legii;  
30) aprobă acordarea distincŃiilor onorifice; 
31) stabileşte formaŃiunile de studiu şi dimensiunile acestora, cu 

respectarea standardelor de calitate, conform legii; 
32) stabileşte sancŃiunile disciplinare aplicabile, conform legii;  
33) aprobă comisiile de analiză numite de rector pentru 

investigarea abaterilor disciplinare săvârşite de membrii 
comunităŃii universitare;  

34) delegă consiliului de administraŃie atribuŃia de a stabili 
perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare 
cadru didactic, conform legii;  

35) hotărăşte în privinŃa salarizării personalului didactic şi de 
cercetare, conform legii; 

36) decide în orice sferă de competenŃă deliberativă care îi 
incumbă prin legislaŃia în vigoare. 

 
b.Consiliul de AdministraŃie 

 
Art.85 (1) Consiliul de administraŃie al UAV asigură conducerea 

operativă a universităŃii şi aplică deciziile strategice ale senatului 
universitar. 
 (2) Consiliul de administraŃie al UAV este format din rector, 
prorectori, decani, directorul general administrativ şi un reprezentant al 
studenŃilor. 

(3) Consiliul de administraŃie al UAV este condus de către rector. 
(4) La şedinŃele Consiliului de administraŃie pot participa invitaŃi 

permanenŃi, desemnaŃi de Senat, pentru a acorda informaŃii şi 
consultanŃă. 

(5) La şedinŃele Consiliului de administraŃie participă, cu statut de 
invitat permanent, Preşedintele Consiliului Academic. 
 Art. 86 Consiliul de administraŃie are următoarele atribuŃii:  

1. transpune în fapt autonomia universitară şi asigură condiŃiile 
pentru exercitarea libertăŃii academice; 

2. propune senatului universitar strategii şi politici pe domenii 
de interes ale universităŃii; 

3. propune senatului universitar înfiinŃarea, organizarea, 
divizarea, comasarea şi desfiinŃarea structurilor proprii de învăŃământ şi 
cercetare; 

4. elaborează şi înaintează spre aprobare senatului 
regulamentele şi metodologiile privitoare la:  
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a) admiterea, organizarea, desfăşurarea şi finalizarea 
programele de studii universitare şi postuniversitare;  

b) conferirea titlurilor şi ocuparea posturilor didactice şi de 
cercetare; 

c) conferirea calităŃii de membru al comunităŃii universitare;  
d) taxele percepute şi scutirea sau reducerea de plata 

acestora; 
e) recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a perioadelor de 

studii efectuate în Ńară sau în străinătate;  
f) evaluarea periodică a rezultatelor şi performanŃelor 

personalului didactic şi de cercetare din universitate;  
g) cuantificarea în ore convenŃionale a diferitelor activităŃi 

prevăzute în norma didactică, în conformitate cu legea;  
h) organizarea şi funcŃionarea structurilor academice; 
i) alte aspecte ale activităŃii profesionale şi ştiinŃifice; 

5. analizează şi înaintează senatului propunerile de programe 
noi de studii şi formulează propuneri către senatul universitar de eliminare 
a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea 
universităŃii sau care sunt ineficiente academic şi financiar; 

6. propune senatului înfiinŃarea de societăŃi comerciale, 
fundaŃii sau asociaŃii, şi acordarea, prin contract, a dreptului de 
administrare şi folosinŃă asupra activelor patrimoniale; 

7. propune senatului, până în luna iunie a fiecărui an, structura 
anului universitar, regulamentul privind activitatea profesională a 
studenŃilor, precum şi calendarul activităŃilor educaŃionale specifice 
semestrelor academice de studiu; 

8. analizează şi înaintează senatului universitar spre aprobare 
planurile de învăŃământ ale programelor de studii universitare;  

9. analizează şi înaintează anual senatului programele de studii 
universitare de licenŃă pe care le oferă UAV şi specializările duble; 

10. analizează anual şi înaintează spre aprobare senatului 
universitar, programele de studii promovate, în cadrul domeniilor 
acreditate sau autorizate provizoriu pentru studii universitare de master; 

11. în situaŃii speciale, la propunerea conducătorului de doctorat 
şi în limita fondurilor disponibile, înaintează senatului spre aprobare, 
prelungirea cu 1-2 ani a duratei programului de studii universitare de 
doctorat;  

12. propune senatului formaŃiunile de studiu şi dimensiunile 
acestora, cu respectarea prevederilor legale şi a standardelor de calitate;  

13. analizează şi înaintează senatului spre aprobare statele de 
funcŃii ale personalului didactic şi de cercetare şi numărul posturilor pentru 
personalul didactic şi de cercetare auxiliar;  

14. aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor 
didactice şi de cercetare; 

15. înaintează senatului universitar spre aprobare modalităŃile în 
care pot să se desfăşoare acŃiunile de cooperare intra şi internaŃionale;  
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16. propune senatului aprobarea susŃinerii de activităŃi de 
predare şi cercetare în alte instituŃii de învăŃământ superior sau de 
cercetare de către personalul titular al universităŃii;  

17. înaintează senatului propunerile de acordare a anului 
sabatic;  

18. stabileşte perioadele de efectuare a concediului de odihnă 
pentru fiecare cadru didactic, conform legii;  

19. elaborează şi înaintează senatului universitar metodologia 
de sancŃionare a personalului cu performanŃe profesionale slabe; 

20. avizează propunerile făcute de către rector privind repetarea 
examenului medical complet al angajaŃilor;  

21. stabileşte în termeni operaŃionali bugetul instituŃional şi 
aprobă execuŃia bugetară şi bilanŃul anual; 

22. stabileşte numărul de prodecani ai fiecărei facultăŃi în 
funcŃie de numărul de departamente şi de mărimea comunităŃii 
universitare a acesteia; 

23. elaborează Codul universitar al drepturilor şi obligaŃiilor 
studentului, cu respectarea prevederilor Codului drepturilor şi obligaŃiilor 
studentului; 

24. organizează concursul pentru ocuparea postului de director 
general administrativ; 

25. propune senatului spre avizare structura şi componenŃa 
comisiei de etică universitară; 

26. propune senatului mărirea, prin regulament, a normei 
didactice săptămânale minime, cu respectarea standardelor de asigurare a 
calităŃii, în limitele prevăzute de lege;  

27. la sfârşitul fiecărui an, avizează raportul rectorului referitor 
la cuantumul regiei pentru granturile de cercetare şi la modul în care regia 
a fost cheltuită; 

28. aprobă cererile de concedii fără plată ale personalului 
didactic titular care din proprie iniŃiativă solicită să se specializeze sau să 
participe la cercetare ştiinŃifică în Ńară sau în străinătate; 

29. alte activităŃi stabilite de senatul universitar. 
 

c. Consiliul Academic 
 

Art.87 Consiliul Academic este format din 5 – 7 membri, condus de 
un preşedinte ales de Senat, prin vot secret. Consiliul Academic este 
prezidat/condus de Preşedintele Consiliului Academic. 

Art.88 (1) Consiliul Academic acordă consultanŃă Senatului prin 
întocmirea de note, rapoarte, analize şi propuneri cu privire la problemele 
supuse spre dezbatere Senatului, cum ar fi: 

a) Proiecte privind strategia pe termen scurt, mediu şi lung a 
UniversităŃii şi aplicarea acestei strategii după aprobarea de către Senat; 

b) Proiecte privind strategia pentru o mai bună gestionare a 
patrimoniului UniversităŃii; 

c) Proiecte privind măsurile pentru întărirea legăturilor UniversităŃii 
cu mediul economic, social, administrativ, cu instituŃiile similare din Ńară şi 
străinătate, cu organisme naŃionale şi internaŃionale; 
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d) Proiecte privind măsurile pentru asigurarea unui raport optim 
între activităŃile teoretice şi practice, care să sprijine integrarea 
profesională a absolvenŃilor; 

e) Proiecte privind strategia pentru augmentarea prestigiului 
UniversităŃii şi creşterea vizibilităŃii UAV la nivel naŃional şi internaŃional; 

f) Orice alte chestiuni cu privire la care Senatul decide consultarea 
Consiliului Academic;  
(2) Consiliul Academic acordă consultanŃă şi Consiliului de AdministraŃie, 
Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat şi Consiliilor 
FacultăŃilor, la solicitarea acestora. 
(3) Consiliul Academic este validat de Senat la propunerea Preşedintelui; 
(4) ComponenŃa, modul de organizare şi competenŃele Consiliului 
Academic şi ale Preşedintelui Consiliului Academic sunt detaliate în 
Regulamentul Consiliului Academic, aprobat de Senat. 

    
d. Rectorul 

 
Art.89 (1) Rectorul este desemnat printr-una dintre următoarele 

modalităŃi: 
a) pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de 

senatul universitar nou-ales, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 

b) prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi 
de cercetare titulare din cadrul universităŃii şi al reprezentanŃilor 
studenŃilor din senatul universitar şi din consiliile facultăŃilor. 

(2) Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prevăzute la 
alin. 1, se stabileşte cu minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a 
rectorului, prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice 
şi de cercetare titulare din cadrul universităŃii şi al reprezentanŃilor 
studenŃilor din senatul universitar şi din consiliile facultăŃilor. 

(3) În urma referendumului organizat pentru stabilirea modalităŃii de 
desemnare a rectorului, s-a stabilit, cu majoritate de voturi, ca în 
mandatul 2012-2016 Rectorul să fie ales prin votul universal, direct şi 
secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul 
universităŃii şi al reprezentanŃilor studenŃilor din senatul universitar şi din 
consiliile facultăŃilor. 

(4) Rectorul reprezintă Universitatea în raporturile cu Ministerul 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

(5) În exercitarea atribuŃiilor sale Rectorul emite decizii. 
(6) În absenŃa Rectorului, atribuŃiile sale sunt îndeplinite de către 

persoana nominalizată prin decizia de delegare de atribuŃii. 
Art.90 (1) Rectorul reprezintă legal UAV în relaŃiile cu terŃii, 

realizează conducerea executivă şi este ordonatorul de credite al 
universităŃii.  
 (2) Rectorul este desemnat de către comunitatea universitară prin 
modalitatea aprobată prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor 
didactice şi de cercetare titulare şi al reprezentanŃilor studenŃilor în 
senatul universitar şi în consiliile facultăŃilor din UAV. 
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 (3) Durata mandatului de rector este de 4 ani acesta putând fi înnoit 
cel mult o dată, în urma unui nou proces electiv sau a unui nou concurs 
public. 
 (4) O persoană nu poate fi rector al UAV pentru mai mult de 8 ani, 
indiferent de perioada în care s-au desfăşurat mandatele şi de 
întreruperile acestora. 
 (5) Rectorul desemnat prin modalitatea prevăzută la art. 88, este 
confirmat prin ordin al ministrului de resort, conform legii. 
 (6) Rectorul confirmat încheie un contract instituŃional cu ministrul 
de resort. 
 (7) Rectorul confirmat încheie, pentru perioada mandatului, un 
contract de management cu senatul universitar, care cuprinde indicatorii 
de performanŃă managerială, drepturile şi obligaŃiile părŃilor contractante. 

Art. 91 Rectorul are următoarele atribuŃii:  
1. realizează managementul şi conducerea operativă a 

universităŃii ;  
2. conduce consiliul de administraŃie al UAV; 
3. propune spre aprobare senatului universitar structura şi 

reglementările de funcŃionare ale UAV;  
4. organizează concursul public pentru selectarea decanilor 

facultăŃilor şi emite deciziile de numire a acestora; 
5. organizează concursurile didactice; 
6. propune spre aprobare anuală senatului universitar proiectul 

de buget şi raportul privind execuŃia bugetară; 
7. răspunde de buna gestionare a patrimoniului şi de corecta 

gestiune financiară ale UAV;  
8. alocă resursele universităŃii, prioritar spre departamentele şi 

structurile cele mai performante; 
9. propune senatului universitar, pe baza evaluării interne, 

reorganizarea sau desfiinŃarea departamentelor, centrelor 
sau institutelor de cercetare neperformante, fără a 
prejudicia studenŃii; 

10. semnează actele oficiale, diplomele, înscrisurile, actele 
financiar–contabile, diplomele întocmite şi emise de către 
UAV; 

11. emite deciziile în legătură cu regimul matricol al 
studenŃilor;  

12. emite deciziile privind angajarea, sancŃionarea, modificarea 
şi încetarea raporturilor de muncă ale angajaŃilor UAV;  

13. anulează, cu aprobarea senatului universitar, un certificat 
sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a 
obŃinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea 
prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară;  

14. aprobă atribuŃiile personalului didactic auxiliar şi 
nedidactic, stabilite în fişa individuală a postului; 

15. asigură buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a 
posturilor, în condiŃiile respectării standardelor de calitate în 
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mediul universitar, de etică universitară şi legislaŃiei în 
vigoare;  

16. aprobă structura şi componenŃa comisiei de etică şi 
deontologie universitară propusă de către consiliul de 
administraŃie şi avizată de către senatul universitar; 

17. propune consiliului de administraŃie repetarea de către 
angajaŃi a examenului medical complet în situaŃii de 
inaptitudine profesională de natură psiho-comportamentală; 

18. asigură condiŃiile pentru aplicarea prevederilor 
Regulamentului intern, Codului de etică şi deontologie 
universitară, precum şi a celorlalte acte normative interne 
ale UAV; 

19. prezidează comisia de concurs pentru desemnarea 
directorului general administrativ şi îl numeşte pe acesta pe 
post, în condiŃiile legii; 

20. prezintă, în faŃa senatului universitar, rapoarte privind 
îndeplinirea misiunii şi a obiectivelor strategice; 

21. îndeplineşte alte atribuŃii stabilite de senatul universitar, în 
conformitate cu contractul de management şi legislaŃia în 
vigoare. 

22. în virtutea răspunderii publice, rectorul: 
 ) prezintă senatului universitar, în luna martie a fiecărui 

an, raportul privind starea universităŃii;  
 ) face publice deciziile sale şi pe cele ale consiliului de 

administraŃie; 
 ) face publică, prin declaraŃie pe propria răspundere, 

oferta anuală de şcolarizare a universităŃii, în 
conformitate cu legea. 

 Art. 92 (1) Rectorul poate fi demis de către senatul universitar când 
este constatată cel puŃin una dintre următoarele abateri ale acestuia: 

a) nu-şi îndeplineşte indicatorii de performanŃă managerială 
asumaŃi prin contract şi nu respectă celelalte obligaŃii 
specificate în contractul de management încheiat cu senatul 
universitar; 

b) încalcă legislaŃia şi normele de etică universitară; 
c) aduce prejudicii intereselor UAV;  
d) se află într-una dintre situaŃiile de incompatibilitate prevăzute 

de lege pentru funcŃia de rector. 
(2) Rectorul poate fi revocat şi de către ministrul de resort în 

condiŃiile legii, după consultarea senatului universitar. 
Art.93 AtribuŃiile persoanelor care deŃin funcŃii de conducere, 

stabilite prin lege sau prin Carta UniversităŃii „Aurel Vlaicu”, se regăsesc în 
concret în fişa postului de conducere. 
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e.Prorectorii 

 
 Art.94 (1) Prorectorul este un membru al comunităŃii universitare a 
UAV, numit de către rector cu consultarea senatului universitar, şi exercită 
atribuŃii şi obligaŃii stabilite de către rector prin decizie scrisă după ce şi-a 
exprimat acordul scris de susŃinere executivă a planului managerial al 
acestuia. 

(2) Durata mandatului de prorector este de 4 ani acesta putând fi 
înnoit cel mult de două ori.  

(3) Un prorector poate fi demis de către rector, cu aprobarea 
Senatului universitar, când nu-şi îndeplineşte atribuŃiile cuprinse în decizia 
de numire, încalcă legislaŃia şi normele de etică universitară, se află în una 
dintre incompatibilităŃile prevăzute de lege şi aduce prejudicii intereselor 
UAV. 
 Art.95 (1) În Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad prorectorii sunt 
în număr de 3 şi fiecare coordonează unul din următoarele domenii: 
calitate şi procesul de învăŃământ, cercetare ştiinŃifică, relaŃii 
internaŃionale şi transparenŃă. 
 (2) Prorectorii asigură conducerea curentă în domeniile pe care le au 
în competenŃă, şi realizează legătura cu facultăŃile şi cu celelalte structuri 
de învăŃământ în aceste domenii. 
 Art.96 Prorectorii sunt responsabili, în ceea ce priveste activitatea 
lor, în faŃa Rectorului şi a Senatului. 
 

� Prorectorul privind calitatea şi procesul de învăŃământ 
 

Art.97 Prorectorul însărcinat cu calitatea şi procesul de învăŃământ 
are următoarele atribuŃii: 

a) Coordonează procesul de învă’ământ; 
b) Elaborează manualul calităŃii; 
c) Elaborează un program de audit de calitate intern şi 

internaŃional; 
d) Dezvoltarea sistemului de măsurare şi asigurare a calităŃii la 

nivelul universităŃii şi implementarea lui la nivelul facultăŃilor 
şi departamentelor; 

e) Elaborarea unui ansamblu de proceduri interne de asigurare a 
calităŃii, precise şi uşor de aplicat, pentru toate facultăŃile, 
departamentele şi catedrele; 

f) Crearea unor structuri specializate în asigurarea calităŃii la 
toate nivelurile şi stabilirea responsabilităŃilor fiecărei 
structuri; 

g) Schimbarea culturii instituŃionale astfel încât autoevaluarea 
calităŃii să devină o componentă a culturii organizaŃionale; 

h) Ameliorarea standardelor de învăŃare; 
i) Extinderea evaluării produselor (absolvenŃi, cercetare 

ştiinŃifică) 
j) Coordonează:  
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o aplicarea în Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a 
sistemului de credite transferabile (ECTS), inclusiv 
propuneri de modificare a regulamentului ECTS din 
universitate; 

o Biblioteca; 
o Editura; 
o Presa UniversităŃii „Aurel Vlaicu”; 
o Pagina WEB; 
o Întocmirea orarului; 

k) Alte atribuŃii cu care este însărcinat de către Rector sau de 
Senat. 

 
� Prorectorul privind cercetarea ştiinŃifică 

 
Art.98 Prorectorul însărcinat cu cercetarea stiintifică are 

următoarele atribuŃii: 
 ) Răspunde de elaborarea proiectului de regulament privind 

activitatea de cercetare ştiinŃifică în Universitate şi face 
propuneri pentru îmbunătăŃirea sau actualizarea acestuia; 

a) Urmăreşte şi participă la cercetarea ştiinŃifică la nivel naŃional 
şi internaŃional; 

b) ÎntreŃine şi dezvoltă relaŃiile ştiinŃifice ale UniversităŃii la nivel 
naŃional şi internaŃional; 

c) łine evidenŃa activităŃii de cercetare ştiinŃifică la nivelul 
întregii universităŃi; 

d) Asigură organizarea şi funcŃionarea unei baze de date privind 
situaŃia cadrelor didactice şi a lucrărilor publicate; 

e) Colaborează cu decanii şi directorii de departament pentru 
îndeplinirea sarcinilor transmise de Rectorat, îndrumă şi 
controlează activitatea secretarilor ştiinŃifici la nivelul întregii 
universităŃi; 

7. Se preocupă de avizarea şi înaintarea propunerilor de granturi, 
proiecte  FP7 PHARE, contracte de cercetare ştiinŃifică etc.; 

8. Supervizează activitatea responsabililor cu programele 
Tempus, Socrates/Erasmus etc.; 

9. Avizează deplasările în străinătate în interesul cercetării; 
10. Urmăreşte şi îndrumă activitatea centrelor de cercetare 

constituite în Universitate; 
11. Identificarea unor noi paliere de colaborare din spaŃiul 

european şi din afara acestuia; 
12. Face parte din Comisia de RelaŃii Externe din Universitate; 
13. Coordonează activităŃile legate de organizarea în Universitate 

a diferitelor manifestări ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale; 
14. Anual analizează şi prezintă Senatului şi Consiliului de 

AdministraŃie informări privind activitatea de cercetare 
ştiinŃifică din Universitate, cu propuneri de îmbunătăŃire; 

15. Alte atribuŃii cu care este însărcinat de către Rector sau de 
Senat. 
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� Prorectorul  privind relaŃiile internaŃionale şi transparenŃa 

 
Art.99 Prorectorul însărcinat cu relaŃiile internaŃionale are 

următoarele atribuŃii: 
a) Elaborează programe şi proiecte privind relaŃiile internaŃionale 

ale universităŃii; 
b) Identifică noi parteneri privind colaborarea internaŃională; 
c) Coordonează şi elaborează măsuri privind dinamizarea 

activităŃii de accesare a fondurilor structurale; 
d) Elaborează baza de date a UniversităŃii privind parteneriatele 

internaŃionale (programe, proiecte, mobilităŃi etc.); 
e) Alte atribuŃii cu care este însărcinat de către Rector sau de 

Senat. 
 

B.FACULTATEA 
 

Art.100 (1) Facultatea reprezintă unitatea funcŃională principală 
cuprinzând personal didactic, studenŃi şi personal de secretariat şi 
administrativ. 
 (2) Facultatea este formată din specializări, departamente, 
laboratoare şi unităŃi de cercetare. 

(3) Facultatea e condusă de Consiliul FacultăŃii. 
(4) Facultatea beneficiază de libertate academică în domeniile 

didactic şi ştiinŃific, potrivit Cartei şi legislaŃiei în vigoare. 
 Art.101 ÎnfiinŃarea sau desfiinŃarea unei facultăŃi se face prin 
hotărâre de guvern, la propunerea Senatului, urmând procedura de 
autoevaluare şi acreditare prevăzută de lege. ÎnfiinŃarea sau desfiinŃarea 
celorlalte structuri ale facultăŃii se face la propunerea Consiliului facultăŃii, 
cu aprobarea Senatului. 
 

a.Consiliul FacultăŃii 
 
 Art.102 (1) Consiliul facultăŃii reprezintă organismul decizional şi 
deliberativ al facultăŃii. 

(2) Consiliul facultăŃii este compus în proporŃie de maximum 75% 
din reprezentanŃii personalului didactic şi de cercetare titular şi din 
minimum 25% reprezentanŃi ai studenŃilor. 

(3) ReprezentanŃii personalului didactic şi de cercetare sunt aleşi 
prin vot universal, direct şi secret al întregului personal didactic şi de 
cercetare titular al facultăŃii.  

(4) ReprezentanŃii studenŃilor  sunt aleşi prin vot universal, direct şi 
secret al tuturor studenŃilor înmatriculaŃi la programele de studii ale 
facultăŃii. 

(5) ReprezentanŃii personalului didactic şi de cercetare pot fi membri 
ai consiliului facultăŃii atâta vreme cât deŃin statutul de titular în facultate. 

(6) ReprezentanŃii studenŃilor pot fi membri ai consiliului facultăŃii 
atâta vreme cât îşi păstrează statutul deŃinut la data alegerii lor. 



 - 35 - 

(7) Consiliul facultăŃii nou ales este validat de către senatul 
universitar cu majoritate simplă. 

(8) ŞedinŃele consiliului facultăŃii sunt conduse de către decan. 
(9) Consiliul facultăŃii se întruneşte în sesiune ordinară, trimestrial, 

şi în sesiuni extraordinare. 
(10) Hotărârile consiliului facultăŃii se iau cu votul majorităŃii 

membrilor prezenŃi dacă numărul acestora reprezintă cel puŃin două treimi 
din numărul total al membrilor. 

(11) ToŃi membrii consiliului facultăŃii au drept de vot deliberativ 
egal. 

(12) Pentru buna sa funcŃionare, consiliul facultăŃii îşi poate constitui 
comisii de specialitate. 

(13) Consiliul facultăŃii are următoarele atribuŃii: 
a) elaborează şi adoptă strategii şi politici pe domenii de interes 

ale facultăŃii; 
b) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi 

funcŃionarea facultăŃii; 
c) aprobă programele de studii gestionate de către facultate; 
d) avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează 

propuneri către consiliul de administraŃie de terminare a acelor 
programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea 
universităŃii sau care sunt ineficiente academic şi financiar; 

e) analizează anual şi înaintează spre aprobare consiliului de 
administraŃie programele de studii oferite, în cadrul domeniilor 
acreditate sau autorizate provizoriu pentru studii universitare 
de master; 

f) analizează şi înaintează consiliului de administraŃie curricula 
programelor de studii universitare; 

g) controlează activitatea decanului, prodecanilor şi directorilor 
de departamente şi aprobă rapoartele anuale privind starea 
generală a facultăŃii, asigurarea calităŃii şi respectarea eticii 
universitare la nivelul facultăŃii şi al departamentelor; 

h) propune consiliului de administraŃie al universităŃii înfiinŃarea, 
funcŃionarea, divizarea, comasarea sau desfiinŃarea 
departamentelor; 

i) validează rezultatele alegerilor efectuate la nivelul 
departamentelor facultăŃii; 

j) aprobă parcurgerea de către student a 2 ani de studii într-un 
singur an, în condiŃiile legii; 

k) avizează statele de funcŃii ale personalului didactic şi de 
cercetare din cadrul departamentelor facultăŃii şi le înaintează 
consiliului de administraŃie; 

l) decide, la propunerea directorului de departament, mărirea 
normei didactice a personalului didactic care nu desfăşoară 
activităŃi de cercetare ştiinŃifică sau echivalente acestora, 
precum şi, în cazuri de excepŃie, diminuarea normei didactice 
minime şi completarea acesteia cu activităŃi de cercetare 
ştiinŃifică, în condiŃiile legii; 
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m) avizează propunerile departamentelor de scoatere la concurs a 
posturilor didactice şi de cercetare; 

n) avizează angajarea specialiştilor cu valoare ştiinŃifică 
recunoscută în domeniu, prin invenŃii, inovaŃii, premii, 
publicaŃii ştiinŃifice, din Ńară sau din străinătate, în calitate de 
profesori ori conferenŃiari asociaŃi invitaŃi; 

o) aprobă comisiile de evaluare şi reevaluare; 
p) avizează minimum 2 candidaŃi pentru concursul de selecŃie 

privind ocuparea funcŃiei de decan al facultăŃii, conform legii;  
q) retrage avizul dat pentru ocuparea funcŃiei de decan al 

facultăŃii, când constată încălcarea de către decan a 
dispoziŃiilor legale în vigoare şi a Codului de etică şi 
deontologie profesională universitară; 

r) stabileşte sancŃiunile disciplinare prevăzute la art. 312 alin. 
(2) lit. a) şi b) din Legea nr. 1/2011; 

s) alte activităŃi stabilite de senatul universitar. 
 

 b.Decanul 
        Art.103 (1) Decanul este membru al consiliului facultăŃii, reprezintă 
facultatea şi răspunde de managementul acesteia. 

(2) Decanul este selectat prin concurs public organizat de noul 
rector şi validat de senatul universitar. 

(3) Decanul numit prin decizie a rectorului devine membru de drept 
al consiliului de administraŃie al UAV pe durata mandatului acestuia.  

(4) Decanul are următoarele atribuŃii:  
a) conduce şedinŃele consiliului facultăŃii; 
b) aplică hotărârile senatului universitar, consiliului de 

administraŃie, rectorului şi consiliului facultăŃii; 
c) numeşte prodecanii şi stabileşte atribuŃiile acestora; 
d) răspunde de selecŃia, angajarea, evaluarea periodică, 

formarea, motivarea şi încetarea relaŃiilor contractuale de 
muncă ale personalului din facultate, conform legii; 

e) răspunde pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare 
a posturilor, în condiŃiile respectării normelor de calitate, de 
etică universitară şi a legislaŃiei în vigoare; 

f) avizează fişa individuală a postului personalului didactic 
auxiliar şi nedidactic din facultate, conform legii; 

g) semnează înscrisuri, diplome şi certificate privind activitatea 
facultăŃii, conform prevederilor legale, răspunzând pentru 
acestea; 

h) propune şi pune în aplicare sancŃiunile disciplinare stabilite de 
către consiliul facultăŃii sau comisia de etică şi deontologie 
universitară, conform legii; 

i) decide anularea rezultatelor unui examen sau ale altui tip de 
evaluare dacă se dovedeşte că acestea au fost obŃinute în mod 
fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi 
deontologie universitară; 
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j) prezintă anual consiliului facultăŃii, în luna februarie, un raport 
privind starea facultăŃii; 

k) prezintă anual şi ori de câte ori este nevoie rapoarte consiliului 
de administraŃie; 

l) solicită directorilor de departamente ale facultăŃii prezentarea 
în consiliu a rapoartelor anuale după ce acestea au fost 
dezbătute de către membrii departamentului; 

m) face publice propriile decizii şi pe cele ale consiliului facultăŃii. 
(5) Decanul poate fi demis de către rector, în urma consultării 

consiliului facultăŃii, când este constatată cel puŃin una dintre următoarele 
abateri ale acestuia: 

a) nu-şi îndeplineşte indicatorii de performanŃă managerială şi nu 
respectă celelalte obligaŃii specificate în decizia de numire;  

b)   încalcă legislaŃia şi normele de etică universitară;  
c)   aduce prejudicii intereselor UAV;  
d)   i s-a retras avizul de către consiliul facultăŃii. 

Art.104 (1) O facultate poate avea până la maximum doi prodecani 
în funcŃie de numărul de departamente şi de mărimea comunităŃii 
universitare proprii. 

(2) Prodecanii sunt stabiliŃi de către decan. 
 

C.IOSUD 
 

Art.105 (1) IOSUD din cadrul UniversităŃii „Aurel Vlaicu” este 
organizat şi funcŃionează în baza Legii Nr.1/2011, a Codului Studiilor 
Universitare de Doctorat şi a Regulamentului propriu, aprobat de Senatul 
UAV. 

(2) IOSUD este condusă de Consiliul pentru studiile universitare de 
doctorat, respectiv de directorul acestui consiliu. FuncŃia de director al 
Consiliului pentru studiile universitare de doctorat este asimilată funcŃiei 
de prorector. Procedura de numire a directorului Consiliului pentru studiile 
universitare de doctorat este stabilită de Codul studiilor universitare de 
doctorat. 

(3) Consiliul şcolii doctorale se stabileşte prin votul universal, direct 
şi secret al conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală respectivă. 

Art.106 Organizarea şi funcŃionarea studiilor universitare de 
doctorat constituie ciclul superior de studii universitare (ciclul III Bologna), 
a cărui finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinŃifică 
originală şi are două componente:  

a) programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate; 
b) programul de cercetare ştiinŃifică.  
Art.107 (1) Programele de doctorat sunt organizate pe domenii de 

cercetare ştiinŃifică şi funcŃionează sub formă de Şcoală Doctorală. 
 (2) Fiecare Şcoală Doctorală îşi elaborează regulamentul propriu de 
funcŃionare în baza legislaŃiei în vigoare, fiind supus dezbaterii şi aprobării 
Consiliului IOSUD şi Senatului UAV. 
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Art.108 Şcoala doctorală asigură accesul echitabil al candidaŃilor la 
studii universitare de doctorat. Pentru aceasta s-au stabilit procedurile, 
criteriile şi condiŃiile de admitere a candidaŃilor la studiile universitare de 
doctorat, Ńinând seama de: 
 - studiile absolvite anterior de candidaŃi, care nu pot fi sub nivelul 
studiilor de master sau echivalente; 
 - experienŃele profesionale dobândite prin activităŃi desfăşurate 
anterior de candidaŃi; 
 - competenŃele lingvistice în limbi de circulaŃie internaŃională. 

Art.109 (1) În cadrul UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad, Şcoala 
Doctorală este formată din totalitatea conducătorilor de doctorat din 
instituŃie şi din alte instituŃii aflate în consorŃiu cu U.A.V. 
 (2) Şcoala doctorală este condusă de un Director, având funcŃia 
didactică de profesor, conducător de doctorat, şi un Consiliu format din 
conducătorii de doctorat reprezentanŃi ai domeniilor de doctorat. 
 (3) AtribuŃiile Consiliului Şcolii Doctorale sunt următoarele: 

a) coordonarea întregii activităŃi de doctorat; 
b) asigurarea şi adaptarea nivelului studiilor doctorale din UAV 

la cele mai înalte standarde de calitate, conform legilor in 
vigoare; 

Art.110 Coordonarea activităŃilor desfăşurate în cadrul studiilor 
universitare de doctorat este asigurată de directorul şcolii doctorale, care 
are următoarele atribuŃii:  

a) stabileşte planul strategic al Şcolii doctorale;  
b) organizează şi monitorizează desfăşurarea concursului de 

admitere la doctorat;  
c) organizează şi monitorizează desfăşurarea activităŃilor din cadrul 

celor două programe de pregătire a studenŃilor - doctoranzi; 
d) asigură legătura între Şcoala Doctorală şi conducerea I.O.S.U.D. 

– Universitatea „Aurel Vlaicu”din Arad;  
e) stabileşte planul de învăŃământ în colaborare cu ceilalŃi 

conducători de doctorat din cadrul Şcolii Doctorale;  
f) întocmeşte statul de funcŃii al programelor de studii universitare 

de doctorat;  
g) controlează şi semnează pontajele studenŃilor - doctoranzi 

bursieri de la forma de învăŃământ cu frecvenŃă;  
h) semnează contractul de studii doctorale şi programele individuale 

de studiu ale doctoranzilor. 
Art.111 Conducătorul ştiinŃific de doctorat se numeşte prin ordin al 

Ministrului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului potrivit legislaŃiei 
în vigoare. 
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Art.112 (1) Un conducător ştiinŃific de doctorat poate îndruma 
simultan, pe durata desfăşurării studiilor universitare de doctorat, cel mult 
8 studenŃi - doctoranzi (români si cetăŃeni străini). Activitatea de 
îndrumare a studenŃilor - doctoranzi în programul de cercetare este 
inclusă în norma didactică sau de cercetare a conducătorului, potrivit 
legislaŃiei în vigoare. 

(2) În cazul doctoratului interdisciplinar, îndrumarea programului de 
cercetare poate fi realizată de doi conducători ştiinŃifici de doctorat, 
normarea efectuându-se proporŃional cu activitatea de îndrumare a 
fiecărui conducător ştiinŃific de doctorat. 

Art.113 Un conducător ştiinŃific de doctorat care s-a pensionat la 65 
de ani poate primi spre îndrumare noi studenŃi - doctoranzi numai în 
cotutelă cu un conducător de doctorat care nu împlineşte vârsta de 
pensionare pe durata activităŃii doctorale, până la vârsta de 70 de ani, 
conform legislaŃiei în vigoare. 

Art.114 Principalii responsabili de calitatea doctoratului sunt: 
organismele de conducere ale I.O.S.U.D. Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, directorii şcolilor doctorale, conducătorul ştiinŃific de doctorat şi 
studentul - doctorand. 

Art.115 (1) Programele de studii universitare de doctorat sunt 
supuse evaluării periodice interne şi externe la intervale de maximum 5 
ani. 

(2) Obiectul evaluării interne din cadrul şcolilor doctorale îl 
constituie, cu prioritate, următoarele elemente: 

a) rezultatele cercetării întreprinse de conducătorii de doctorat şi 
studenŃii - doctoranzi, materializate prin publicaŃii, brevete, 
participarea la conferinŃe, simpozioane şi congrese ştiinŃifice; 

b) relaŃiile de colaborare cu conducătorii de doctorat afiliaŃi la alte 
instituŃii; 

c) indicatorii de monitorizare a programelor de studii universitare de 
doctorat; 

d) compatibilitatea programelor de studii universitare de doctorat cu 
descrierea calificării înregistrată în RNCIS 
(3) Evaluarea externă a programelor de studii universitare de 

doctorat se realizează, în condiŃiile legii, prin AgenŃia Română de 
Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior (ARACIS) sau de către o altă 
agenŃie de asigurare a calităŃii, din Ńară sau din străinătate, înregistrată în 
Registrul European al AgenŃiilor de Asigurare a CalităŃii (EQAR) şi Consiliul 
NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice (CNCS). 

Art.116 (1) Durata ciclului de studii universitare de doctorat este de 
3 ani. În situaŃii speciale, bine justificate, şi în condiŃiile prevăzute de lege, 
durata acestuia poate fi prelungită cu până la 2 ani - fără ca durata 
programului de pregătire universitară avansată să poată fi prelungită cu 
mai mult de 1 an - cu aprobarea Senatului UniversităŃii.  
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(2) FinanŃarea bugetară nu depăşeşte 3 ani, iar orice prelungire 
intră în regim de taxă. 

(3) ModalităŃile de prelungire a duratei doctoratului şi/sau 
întrerupere sunt precizate în regulamentele şcolilor doctorale. 

Art.117 (1) Doctoratul se desfăşoară pe baza unui contract de studii 
doctorale încheiat între studentul - doctorand, conducătorul ştiinŃific de 
doctorat şi I.O.S.U.D. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. În acest 
contract, sunt prevăzute drepturile şi obligaŃiile fiecărei părŃi implicate în 
ciclul de studii universitare de doctorat, astfel încât să fie realizate 
cerinŃele de asigurare a calităŃii.  

(2) Modelul de contract se aprobă de conducerea I.O.S.U.D 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad în concordanŃă cu prevederile 
Regulamentului de organizare şi funcŃionare a studiilor de doctorat şi cu 
respectarea legislaŃiei în vigoare.  

(3) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie pentru 
fiecare etapă a studiilor universitare de doctorat, respectiv etapa de 
pregătire universitară avansată şi etapa de cercetare. 

Art.118 Persoana admisă la doctorat are pe întreaga perioada de 
desfăşurare a acestuia – de la înmatricularea în ciclul de studii de doctorat 
până la susŃinerea publică a tezei de doctorat – calitatea de student - 
doctorand, calitate asimilată celei de asistent de cercetare pe perioada 
programului de pregătire universitară avansată şi de cercetător ştiinŃific pe 
perioada programului de cercetare ştiinŃifică. 

Art.119 StudenŃii - doctoranzi care îndeplinesc toate obligaŃiile de 
studiu şi cercetare prevăzute în contract şi susŃin cu succes teza de 
doctorat în condiŃiile prevăzute de legislaŃie, primesc titlul de doctor. 

Art.120 (1) Studentul - doctorand exmatriculat pentru 
neîndeplinirea obligaŃiilor prevăzute în ciclul de studii universitare de 
doctorat pierde statutul de student - doctorand, iar dacă a fost bursier, el 
pierde în mod automat şi drepturile de bursă de studii.  

(2) CandidaŃii care au fost exmatriculaŃi de la studiile universitare de 
doctorat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe 
locuri cu taxă, indiferent de forma de învăŃământ. 

Art.121 (1) Admiterea în cadrul Şcolii Doctorale se face în baza 
Regulamentului de admitere.  

(2) Validarea rezultatelor concursului de admitere la doctorat se face 
de către Rectorul UniversităŃii, iar înmatricularea candidaŃilor admişi se 
face, de asemenea, prin decizia Rectorului, până la data începerii anului 
universitar. 

Art.122 (1) În cazul doctoratului ştiinŃific, teza de doctorat trebuie 
să demonstreze cunoaşterea ştiinŃifică avansată a temei abordate, să 
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conŃină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluŃionarea temei, 
precum şi modalităŃi de validare ştiinŃifică a acestora.  

(2) Teza de doctorat poate fi redactată în limba română sau într-o 
limbă de circulaŃie internaŃională, conform prevederilor contractului de 
studii de doctorat. Teza de doctorat conŃine în jur de 200 de pagini. 

Art.123 Universitatea „Aurel Vlaicu”din Arad îşi rezervă dreptul de a 
stabili şi modifica taxele aferente activităŃilor de doctorat, în conformitate 
cu prevederile legale. 

Art.124 Regulamentul de organizare şi funcŃionare a studiilor 
universitare de doctorat se poate completa la propunerea şcolilor 
doctorale, în conformitate cu hotărârile Senatului şi cu legislaŃia în 
vigoare. 
 

D.DEPARTAMENTUL 
 
Art.125 (1) Departamentul este unitatea academică funcŃională 

care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul 
sau mai multe domenii de specialitate. 

(2) Un departament poate avea în componenŃă centre sau 
laboratoare de cercetare, ateliere artistice, şcoli postuniversitare şi 
extensii universitare. 

(3) Departamentul se înfiinŃează, se organizează, se divizează, se 
comasează sau se desfiinŃează prin hotărâre a senatului universitar, la 
propunerea consiliului facultăŃii/facultăŃilor în care funcŃionează. 

(4) Departamentul poate organiza centre sau laboratoare de 
cercetare care funcŃionează ca unităŃi de venituri şi cheltuieli în cadrul 
universităŃii. 

(5) Departamentul este condus de un director ajutat de un consiliu. 
(6) Consiliul departamentului este un organism deliberativ, ales prin 

votul universal, direct şi secret al personalului didactic şi de cercetare 
titular în departamentul respectiv şi îl ajută pe directorul de departament 
în realizarea managementului şi conducerii operative a departamentului. 

(7) Organizarea şi funcŃionarea departamentului se stabilesc prin 
regulamente aprobate de către senatul universităŃii. 

Art.126 (1) Directorul de departament asigură conducerea 
operativă a departamentului. 

(2) Directorul de departament este ales prin vot universal, direct şi 
secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare ale 
departamentului. 

(3) Directorul de departament este validat de către consiliul 
facultăŃii sau de către senatul universitar, după caz, cu majoritate simplă. 

(4) Directorul departamentului are următoarele atribuŃii: 
a) elaborează statele de funcŃii, conform prevederilor legale, şi 

răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute de acestea; 
b) contribuie la elaborarea şi implementarea planurilor de 

învăŃământ; 
c) coordonează activitatea de cercetare din departament; 
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d) răspunde de managementul calităŃii şi de managementul 
financiar al resurselor atrase ale departamentului; 

e) răspunde de selecŃia, angajarea, evaluarea periodică, 
formarea, motivarea şi încetarea relaŃiilor contractuale de 
muncă ale personalului din departament, conform legii; 

f) asigură autoevaluarea periodică a departamentului, în vederea 
clasificării acestuia conform legii; 

g) răspunde pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare 
a posturilor, în condiŃiile respectării normelor de calitate, de 
etică universitară şi a legislaŃiei în vigoare;  

h) propune consiliului facultăŃii mărirea normei didactice a 
personalului care nu desfăşoară activităŃi de cercetare 
ştiinŃifică sau echivalente acestora, precum şi, în cazuri de 
excepŃie, diminuarea normei didactice minime şi completarea 
acesteia cu activităŃi de cercetare ştiinŃifică, în condiŃiile legii; 

i) participă la stabilirea competenŃelor generale, specializate şi 
transversale aferente programelor de studii la a căror curriculă 
contribuie disciplinele aflate în coordonarea departamentului. 

Art.127 Directorul de departament poate fi revocat din funcŃie, prin 
vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare 
titulare ale departamentului, la propunerea Senatului, a Consiliului de 
AdministraŃie, a rectorului sau a decanului, când se constată una din 
următoarele situaŃii: 

a) a încălcat dispoziŃiile Codului de etică şi deontologie 
profesională universitară cu privire la conflictul de interese; 

b) se află în una din situaŃiile de incompatibilitate prevăzute de 
normele legale în vigoare şi de Codul de etică şi deontologie 
profesională universitară; 

c) a încălcat îndatoririle ce îi revin, în virtutea funcŃiei ocupate, 
cu privire la standardele de performanŃă în activitatea 
didactică şi de cercetare a departamentului. 

Art.128 Departamentele cu caracter tehnic – administrativ (e.g. 
DPPRI, UAV-IT) sunt conduse de un director, numit de Senat, la 
propunerea Consiliului de AdministraŃie. AtribuŃiile acestui director sunt 
stabilite de Senat. 

Art.129 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
asigură pregătirea psihopedagogică a studenŃilor şi a absolvenŃilor în 
vederea obŃinerii certificatului necesar desfăşurării unei activităŃi didactice 
în specializarea urmată. 

Art.130 (1) Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri „UAV – IT 
INCUBATOR” este un departament fără personalitate juridică în cadrul 
UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad, înfiinŃat conform H.G. nr.406/2003. 

(2) „UAV – IT INCUBATOR” are autonomie financiară, având un 
buget de venituri şi cheltuieli propriu aprobat de Senat în cadrul bugetului 
de venituri şi cheltuieli al UniversităŃii „Aurel Vlaicu”. Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al „UAV – IT INCUBATOR” se va derula prin contul UniversităŃii 
„Aurel Vlaicu”. 
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(3) „UAV – IT INCUBATOR” este condus de un Director numit de 
Senat la propunerea Consiliului de AdministraŃie. Directorul „UAV – IT 
INCUBATOR” este demis de Senat în cazurile prevăzute de Cartă sau de 
Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare a Incubatorului Tehnologic şi 
de Afaceri „UAV – IT INCUBATOR”. 

(4) Directorul „UAV – IT INCUBATOR” poate fi suspendat din funcŃie 
şi, în cazuri urgente, temeinic motivate, pe perioada vacanŃei de vară, 
poate fi demis de către Consiliul de AdministraŃie. în condiŃiile prevăzute 
de Cartă sau de Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare a 
Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri „UAV – IT INCUBATOR”. 

(5) Directorul „UAV – IT INCUBATOR” prezintă anual Senatului şi 
Consiliului de AdministraŃie rapoarte de activitate. 

(6) AtribuŃiile Directorului „UAV – IT INCUBATOR” sunt prevăzute în 
Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare a Incubatorului Tehnologic şi 
de Afaceri „UAV – IT INCUBATOR”. Senatul UniversităŃii „Aurel Vlaicu” 
poate modifica sau completa aceste atribuŃii ori de câte ori este necesar 
pentru buna desfăşurare a activităŃii „UAV – IT INCUBATOR”. 

 

VII. PRINCIPII PENTRU ALEGEREA/DESEMNAREA 
ORGANISMELOR DE CONDUCERE 

 
Art.131 (1) Alegerea structurilor de conducere va fi realizată în 

conformitate cu prevederile legale, cu instrucŃiunile şi ordinele Ministerului 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, şi cu atributele autonomiei 
universitare cuprinse în prezenta Cartă. 

(2) Structurile colective de conducere din UAV sunt senatul 
universitar, consiliul de administraŃie, consiliile facultăŃilor, consiliul pentru 
studiile universitare de doctorat şi consiliile departamentelor.  

(3) Procesele elective privind structurile universitare de conducere 
sunt reglementate printr-o metodologie de alegeri adoptată de către 
senatul universitar. 

Art.132 Nu pot candida, respectiv nu pot fi alese/desemnate în 
structuri/funcŃii de conducere: 

a) persoanele care la alegerile în desfăşurare au fost 
alese/desemnate în alte funcŃii de conducere; 

b) persoanele care deŃin funcŃii în afara universităŃii care le-ar 
putea afecta negativ activitatea; patron, director, preşedinte 
al Consiliului de AdministraŃie al unei societăŃi comerciale; 

c) persoanele care deŃin funcŃii de conducere în alte instituŃii de 
învăŃământ superior de stat sau private; 

d) persoanele care, în urma alegerii/desemnării, ar ajunge într-o 
poziŃie de conducere, control, autoritate sau evaluare 
instituŃională directă la orice nivel faŃă de un soŃ, afin sau rudă 
până la gradul al III-lea inclusiv; 

e) persoanele care au suferit condamnări penale pentru fapte 
săvărşite cu intenŃie, sau pentru fapte săvârşite din culpă care 
ar putea afecta negativ imaginea universităŃii; 
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f) Persoane care au fost excluse din comunitatea academică a 
UAV sau a altor instituŃii de învăŃământ superior, pentru 
abateri grave de la normele de etică şi deontologie 
profesională. 

g) Persoane care deŃin funcŃii de conducere în partide politice. 
h) Persoane care prin alegerea sau desemnarea într-o structură 

sau funcŃie de conducere ar intra într-o situaŃie de 
incompatibilitate prevăzută de lege sau de codul de etică şi 
deontologie profesională. 

Art.133 DeŃinătorii funcŃiilor de conducere de la orice nivel vor fi 
schimbaŃi din funcŃie în următoarele cazuri: 

a) Dacă nu-şi îndeplinesc obligaŃiile ce decurg din funcŃiile 
ocupate şi din programul asumat; 

b) Dacă pe parcursul mandatului se transferă în afara structurii în 
care au fost aleşi sau în afara UniversităŃii; 

c) Dacă sunt plecaŃi la specializări sau ca profesori asociaŃi, dacă 
sunt detaşaŃi, prin orice fel de contract, pe o perioadă mai 
mare de 6 luni în cursul anului universitar; 

d) Dacă preiau funcŃii de conducere în alte instituŃii de 
învăŃământ superior de stat sau particulare; 

e) Dacă le încetează contractul de muncă în cadrul UniversităŃii; 
f) Dacă se abat de la prevederile legii, de la principiile şi normele 

de conduită universitare şi de la deontologia profesională; 
g) Dacă în timpul mandatului intră sub incidenŃa interdicŃiei 

prevăzute la art.295 alin.4 din Legea educaŃiei naŃionale; 
Art.134 Persoana aleasă într-o funcŃie de conducere poate fi 

revocată din funcŃie prin procedura folosită la alegerea ei, la iniŃiativa unei 
treimi din numărul total al electorilor, la iniŃiativa Senatului sau a 
Consiliului de AdministraŃie.  

 

VIII. STRUCTURI ADMINISTRATIVE 
 

A.Directorul General Administrativ 
 

 Art.135 (1) Directorul general administrativ conduce structura 
administrativă şi răspunde de buna gestionare economico-financiară a 
UAV. 

(2) Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs 
organizat de către consiliul de administraŃie al UAV. Preşedintele comisiei 
de concurs este Rectorul UAV. Din comisia de concurs face parte, în mod 
obligatoriu, un reprezentant al MECTS. Concursul este validat de către 
senatul universitar. 

(3) Numirea pe post a directorului general administrativ se face prin 
decizie a rectorului în baza acordului scris al acestuia de susŃinere 
executivă a planului managerial al rectorului.  

(4) Directorul general administrativ poate fi demis de rector, în urma 
consultării consiliului de administraŃie,  când nu-şi îndeplineşte atribuŃiile 
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cuprinse în decizia de numire, încalcă legislaŃia şi normele de etică 
universitară şi aduce prejudicii intereselor UAV. 
 

B.Alte structuri administrative 
 

 Art.136 (1) Activitatea financiar - contabilă se desfăşoară într-un 
compartiment distinct, sub conducerea Directorului economic. Directorul 
economic este subordonat Senatului, Consiliului de AdministraŃie şi 
Rectorului, şi răspunde în faŃa acestor structuri pentru activitatea depusă. 
AtribuŃiile Directorului economic şi ale compartimentului financiar - 
contabil sunt cele prevăzute de legislaŃia specifică în vigoare. Organizarea 
şi atribuŃiile compartimentului financiar contabil vor fi stabilite prin 
regulamentul de organizare şi funcŃionare a UniversităŃii.  
(2) Între atribuŃiile compartimentului financiar – contabil se numără 
următoarele: 

 . Asigură întocmirea şi urmărirea realizării tuturor planurilor de 
venituri şi cheltuieli ale UniversităŃii, precum şi efectuarea tuturor 
încasărilor şi plăŃilor în numerar sau prin conturi bancare; 
a. łine la zi evidenŃele contabile, întocmeşte dări de seamă; 
b. Execută sarcinile care îi revin, ca măsuri operative, în urma 

controlului financiar; 
c. Efectuează plata burselor studenŃeşti, a sumelor pentru 

decontarea abonamentelor de transport ale studenŃilor şi a 
altor sume cuvenite studenŃilor prin prevederi legale; 

d. Efectuează plata salariilor şi decontarea diferitelor sume către 
angajaŃii universităŃii; 

e. Asigură păstrarea arhivei contabil-financiare; 
f. Efectuează încasarea taxelor de la studenŃi şi Ńine evidenŃa 

acestor încasări; 
g. Prin contabilul şef asigură viza de control financiar preventiv; 
h. Prin contabilul şef participă în comisiile de licitaŃii; 
i. Se conformează actelor normative care-i reglementează 

activitatea; 
j. Alte atribuŃii stabilite de lege. 

Art.137 (1) DirecŃia Resurse Umane – Salarizare îndeplineşte toate 
activităŃile privind personalul angajat al UniversităŃii „Aurel Vlaicu”. 
Directorul DirecŃiei Resurse Umane – Salarizare răspunde în faŃa 
Senatului, Consiliului de AdministraŃie şi Rectorului pentru activitatea 
depusă. DirecŃia Resurse Umane – Salarizare îndeplineşte toate 
formalităŃile şi întocmeşte toate actele privind angajările, funcŃionarea şi 
încetarea activităŃii întregului personal, salarizarea, completarea şi 
păstrarea registrului general de evidenŃă a salariaŃilor, promovări, 
sancŃionări, evidenŃieri, transferări, desfaceri de contracte de muncă, 
pensionări etc. 

(2) AtribuŃiile DirecŃiei Resurse Umane – Salarizare vor fi detaliate în 
Regulamentul de organizare şi funcŃionare a UniversităŃii. 

Art.138 (1) Activitatea de  soluŃionare a petiŃiilor şi de informare 
publică se desfăşoară prin compartimentul de informare şi relaŃii publice, 
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organizat conform O.G. nr.27/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi Legii nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) AtribuŃiile, organizarea şi funcŃionarea Compartimentului sunt 
stabilite prin Hotărâre de către Senat, pe baza prevederilor legale. 

(3) Prin grija compartimentului de informare şi relaŃii publice vor fi 
afişate pe site-ul UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad modelele de petiŃii şi 
de cereri prevăzute de lege. 

(4) Persoanele care îndeplinesc activitatea de informare şi 
soluŃionare a petiŃiilor răspund în faŃa Senatului pentru activitatea depusă. 

 
C.Secretariatul Rectoratului 

  
 Art.139 (1) Personalul secretariatului este angajat prin concurs, 
condiŃiile necesare fiind cunoaşterea unei limbi străine şi a utilizării 
calculatoarelor. 

(2) Secretariatul Rectoratului are următoarele atribuŃii: 
a. Primeşte, înregistrează, distribuie după înscrierea rezoluŃiilor, 

expediază corespondenŃa UniversităŃii; 
b. Prezintă zilnic conducerii UniversităŃii mapa cu corespondenŃa 

sosită în Universitate;  
c. Elaborează şi întocmeşte corespondenŃa UniversităŃii, 

întocmeşte şi eliberează adeverinŃe (în cazuri urgente), 
întocmeşte corespondenŃa Preşedintelui de Onoare, Rectorului 
şi prorectorilor; 

d. Clasează, opisează şi păstrează arhiva UniversităŃii; 
e. Coordonează secretariatele facultăŃilor; 
f. Execută toate lucrările la nivel de instituŃie în legătură cu 

concursul de admitere şi de diplomă, procesul de învăŃământ, 
probleme studenŃeşti, practică, burse; 

g. Primeşte, întocmeşte, păstrează, eliberează, Ńine evidenŃa, 
gestionează toate categoriile de acte de studii, prin secretarul 
şef; 

h. Are obligaŃia de a efectua prin secretarul şef „certificarea 
pentru conformitate cu originalele” a actelor ce interesează 
lucrările secretariatului. 

i. Comunică FacultăŃilor, Departamentelor, compartimentelor 
administrative, resurse umane – salarizare şi contabilităŃii 
Deciziile Rectorului şi Hotărârile Senatului şi ale Consiliului de 
AdministraŃie care le privesc; 

j. Comunică Consilierului Juridic toate Deciziile Rectorului şi 
Hotărârile Senatului şi ale Consiliului de AdministraŃie, precum 
şi toate Ordinele venite de la Minister şi toate documentele 
venite de la direcŃia generală juridică a Ministerului EducaŃiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului; 

k. Comunică Deciziile Rectorului şi Hotărârile Senatului şi ale 
Consiliului de AdministraŃie tuturor persoanelor menŃionate în 
aceste documente; 

l. Îndeplineşte serviciul de protocol în cadrul UniversităŃii; 
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m. Dă informaŃii publicului; 
n. Se conformează tuturor obligaŃiilor impuse prin instrucŃiuni 

venite pe linie de resort; 
o. Întocmeşte ordine de deplasare şi delegaŃii; 
p. Întocmeşte Buletinul Informativ al UniversităŃii; 
q. Programează audienŃe la conducerea UniversităŃii; 
r. Transmite facultăŃilor dispoziŃiile Rectorului; 
s. AnunŃă la facultăŃi evenimentele din Universitate (şedinŃe, 

festivităŃi etc); 
t. Orice alte obligaŃii stabilite de prevederi legale, de ministerul 

de resort, de Senatul UniversităŃii sau Consiliul de 
AdministraŃie. 

Art.140 (1) Secretariatul Rectoratului este condus de Secretarul Şef 
al UniversităŃii. 

(2) Secretarul Şef are următoarele atribuŃii: 
1. Coordonează activitatea de secretariat la nivelul rectoratului şi 

al facultăŃilor şi departamentelor; 
2. Asigură respectarea prevederilor legale privind activitatea de 

secretariat; 
3. Reprezintă Universitatea, pe linie de secretariat, în relaŃiile cu 

serviciile Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului şi cu alte instituŃii; 

4. Asigură Senatului, Consiliului de AdministraŃie, Rectorului şi 
prorectorilor documentele şi datele necesare luării 
deciziilor/hotărârilor; 

5. Transmite diferitelor compartimente sarcini de serviciu din 
partea Senatului, Consiliului de AdministraŃie, a Rectorului şi 
prorectorilor; 

6. Întocmeşte fişa postului pentru personalul de la secretariatul 
rectoratului, pentru secretariatele facultăŃilor şi pentru arhivă; 

7. Întocmeşte structura centralizată a anului universitar; 
8. Întocmeşte raportările, statisticile şi situaŃiile solicitate de 

către Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 
de alte instituŃii sau de către Senatul UniversităŃii; 

9. Întocmeşte deciziile Rectorului. 
10. Întocmeşte deciziile de înmatriculare, reînmatriculare, 

exmatriculare şi transfer şi le comunică facultăŃilor; 
11. Răspunde de arhiva UniversităŃii; 
12. Centralizează şi transmite către SC ROMDIDAC SA comanda 

de imprimate tipizate pentru actele de studii, precum şi alte 
imprimate tipizate; 

13. Propune persoanele care să completeze actele de studii şi 
supraveghează activitatea desfăşurată de aceste persoane; 

14. Propune persoana care să elibereze actele de studii şi să 
aplice timbrul sec; 

15. łine periodic şedinŃe de analiză cu personalul din 
secretariatele facultăŃilor; 



 - 48 - 

16. Întocmeşte regulamentul de evaluare a competenŃelor 
profesionale pentru personalul din subordine şi îl supune spre 
aprobare Consiliului de AdministraŃie. Pe baza acestui 
regulament, organizează periodic evaluarea personalului din 
subordine. 

17. Alte atributii cu care este însărcinat de Senat, Consiliul de 
AdministraŃie şi Rector; 

18. Avizează asupra cererilor de participare la examenul de 
licenŃă/diplomă a studenŃilor din alte instituŃii de învăŃământ 
superior. 

(3) Secretarul şef al UniversităŃii este coordonat în activitatea sa de 
către prorectorul privind calitatea şi procesul de învăŃământ. 

(4) Secretarul şef răspunde în faŃa Senatului, Consiliului de 
AdministraŃie şi a Rectorului pentru  activitatea depusă. 

 
D. Secretariatele facultăŃilor şi ale departamentelor 

UniversităŃii 
 
 Art.141 (1) Secretariatele facultăŃilor şi ale departamentelor 
UniversităŃii se subordonează funcŃional secretarului şef al UniversităŃii. 
Secretarul şef de facultate este subordonat funcŃional secretarului şef al 
UniversităŃii, şi ierarhic decanului facultăŃii. 
 (2) Supravegherea şi coordonarea activităŃii de secretariat este 
exercitată la nivel de facultate de către prodecan, iar la nivel de rectorat 
de către Secretarul şef al UniversităŃii. 
 Art.142 Secretariatele facultăŃilor au următoarele atribuŃii: 

1. Primesc, înregistrează, distribuie după înscrierea rezoluŃiilor, 
expediază corespondenŃa UniversităŃii; 

2. Prezintă zilnic conducerii facultăŃii mapa cu corespondenŃa 
sosită; 

3. Elaborează şi întocmeşte corespondenŃa facultăŃii, întocmeşte 
şi eliberează adeverinŃe; 

4. Întocmesc structura anului universitar şi o înaintează spre 
aprobare Rectoratului; 

5. Întocmesc procesele verbale de examen şi fişele de diferenŃe; 

6. łin evidenŃa notelor studenŃilor în centralizatoarele de note şi 
prin programe informatice specializate; 

7. Completează şi păstrează registrele matricole; 
8. Întocmesc suplimentele la diplomă, foile matricole, întocmeşte 

şi eliberează adeverinŃe cu note şi situaŃii şcolare; 
9. Eliberează adeverinŃele de diplomă/licenŃă/disertaŃie; 
10. La sfârşitul anului universitar întocmesc tabele cu studenŃii 

integralişti, cu studenŃii care nu pot trece în anul superior şi cu 
studenŃii propuşi pentru exmatriculare şi le afişează; 

11. Completează şi eliberează prin intermediul îndrumătorilor de 
an (tutori) carnetele de student şi legitimaŃiile de transport ale 
anului I de studii; 
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12. Eliberează duplicate ale carnetului de student şi legitimaŃiei 
de transport, în cazul furtului, pierderii sau distrugerii 
acestora; 

13. Vizează carnetele de student şi legitimaŃiile de transport la 
începutul anului universitar; 

14. Întocmesc şi afişează programarea examenelor şi colocviilor 
înaintea fiecărei sesiuni de examene; 

15. Transmit studenŃilor pentru completare (prin îndrumătorii de 
an (tutori) şi şefii de grupe) fişele de înscriere şi contractele 
de studii; 

16. Întocmesc notele de lichidare pentru absolvenŃi şi pentru 
studenŃii transferaŃi şi exmatriculaŃi; 

17. Eliberează copii simple de pe actele originale de la dosarul 
studenŃilor, mijlocesc obŃinerea de copii legalizate de pe actele 
originale de la dosarele studenŃilor; 

18. Întocmesc şi transmite rectoratului diverse statistici, situaŃii 
şi raportări solicitate de Senat sau de Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului; 

19. Participă la şedinŃele Consiliului facultăŃii şi întocmeşte 
Procesul Verbal de şedinŃă; 

20. Transmit cadrelor didactice lista studenŃilor care, din diverse 
motive, nu au dreptul să participe la activităŃile didactice şi la 
examinări; 

21. Centralizează şi transmite direcŃiei de resurse umane-
salarizare pontajele facultăŃii; 

22. Gestionează dosarele studenŃilor, eliberează dosarele 
absolvenŃilor, ale exmatriculaŃilor şi, după începerea anului 
universitar, ale celor respinşi la admitere; 

23. Clasează, opisează şi păstrează arhiva facultăŃii; 
24. Execută toate lucrările la nivel de facultate în legătură cu 

concursul de admitere şi de diplomă, procesul de învăŃământ, 
probleme studenŃeşti, practică, burse; 

25. Primesc, întocmeşte, păstrează, eliberează, Ńine evidenŃa, 
gestionează actele de studii din sfera de activitate a facultăŃii; 

26. Efectuează prin secretarul şef certificarea „pentru 
conformitate cu originalele” a actelor ce interesează lucrările 
secretariatului; 

27. Dau informaŃii publicului; 
28. Se conformează tuturor obligaŃiilor impuse prin instrucŃiuni 

venite pe linie de resort; 
29. Programează audienŃe la conducerea FacultăŃii; 
30. Orice alte obligaŃii stabilite de prevederi legale, de ministerul 

de resort sau de Senatul UniversităŃii. 
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IX. DREPTURI ŞI OBLIGAłII ALE PERSONALULUI 
DIDACTIC 

 
Art. 143 (1) Personalul didactic din UAV are drepturi şi obligaŃii care 

decurg din Carta universitară, din Codul de etică şi deontologie 
profesională universitară, din contractul individual de muncă, precum şi 
din legislaŃia în vigoare. 

(2) Drepturile personalului didactic includ: 
a) dreptul de a exprima liber opinii cu privire la activitatea 

universitară; 
b) libertatea de predare, de cercetare şi de creaŃie, în 

conformitate cu criteriile de calitate universitară; 
c) dreptul de a alege şi a fi ales în structurile de conducere 

universitară sau într-o funcŃie de conducere; 
d) dreptul de proprietate intelectuală asupra creaŃiei ştiinŃifice, 

culturale sau artistice; 
e) dreptul de a publica studii, articole, volume etc.; 
f) dreptul de a de a candida la obŃinerea de granturi naŃionale şi 

internaŃionale; 
g) dreptul de a face parte din asociaŃii şi organizaŃii sindicale, 

profesionale şi culturale, naŃionale şi internaŃionale, precum şi 
din organizaŃii politice legal constituite, în conformitate cu 
prevederile legii; 

h) dreptul de rezervare a postului didactic, în condiŃiile legii; 
i) dreptul la concedii fără plată, în condiŃiile legii; 
j) dreptul la concediu de odihnă, în condiŃiile legii; 
k) dreptul de a fi remunerat pentru munca depusă, în condiŃiile 

legii; 
l) dreptul de a fi protejat în spaŃiul universitar de autorităŃile 

responsabile cu ordinea publică, în condiŃiile legii; 
n) dreptul de a participa la concursul pentru obŃinerea gradaŃiei 

de merit; 
o) dreptul de a participa la concursul public pentru ocuparea unei 

funcŃii de conducere în învăŃământul superior; 
p) alte drepturi ce derivă din prezenta Cartă, din legislaŃia în 

vigoare, din contractul individual de muncă şi fişa postului. 
(3) ObligaŃiile personalului didactic includ: 

a) obligaŃia de a contribui la realizarea misiunii UAV, prin 
calitatea activităŃii didactice şi de cercetare prestate, precum 
şi prin îndatoririle ce-i revin, după caz, prin ocuparea unei 
funcŃii de conducere; 

b) obligaŃia de a-şi îndeplini atribuŃiile prevăzute prin contractul 
individual de muncă; 

c) obligaŃia de a respecta dispoziŃiile legale cu privire la dreptul 
de proprietate intelectuală şi de a răspunde pentru 
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originalitatea lucrărilor de finalizare a studiilor universitare şi 
postuniversitare aflate sub directă coordonare; 

d) obligaŃia de a se evalua periodic, în conformitate cu 
metodologia instituŃională şi în condiŃiile legii; 

e) obligaŃia de a efectua controlul medical periodic, în condiŃiile 
legii; 

f) obligaŃia de a respecta prevederile Codului de etică şi 
deontologie profesională universitară, precum şi pe cele ale 
legislaŃiei în vigoare, cu privire la conflictul de interese; 

g) obligaŃia de a nu ocupa funcŃii de conducere sau de a nu face 
parte din comisii de evaluare dacă se află în una din situaŃiile 
de incompatibilitate prevăzute de lege şi de Codului de etică şi 
deontologie profesională universitară; 

h) alte obligaŃii ce derivă din prezenta Cartă, din legislaŃia în 
vigoare şi din contractul individual de muncă. 

 

X. STUDENłII 
 

A.Admiterea 
 
Art.144 (1) Calitatea de student al UniversităŃii „Aurel Vlaicu” se 

obŃine potrivit legii, pe baza Metodologiei cadru elaborată de către MECTS 
şi a regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii. 

(2) Accesul este condiŃionat de deŃinerea diplomei de bacalaureat 
sau a unor diplome echivalente recunoscute de Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

(3) Metodologia de desfăşurare a admiterii, pentru toate nivelurile 
de pregătire, şi stabilirea condiŃiilor de admitere, sunt prevăzute în 
Regulamentul de organizare şi desfăşurare  a admiterii, aprobat de Senat. 

(4) AbsolvenŃii unei instituŃii de învăŃământ superior cu diplomă de 
licenŃă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, pot urma o a doua specializare în Universitatea 
„Aurel Vlaicu” în condiŃiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de 
organizare şi desfăşurare a admiterii. 

 
B.Examenele 

 
Art.145 (1) CunoştinŃele studenŃilor se evaluează prin examene 

scrise şi/sau orale, precum şi prin alte forme de verificare. Forma de 
verificare este stabilită prin planul de învăŃământ. Modalitatea de 
examinare (scris sau oral) este stabilită de cadrul didactic examinator. 
Examenele se desfăşoară în spaŃiul universitar, în prezenŃa titularului 
disciplinei şi a responsabilului de seminar; în cazul examenelor susŃinute 
cu o comisie, nu este obligatoriu ca titularul de disciplină să fie membru în 
comisie sau să asiste la examinare. 

(2) Examenele se desfăşoară în sesiuni programate în structura 
anului universitar, la disciplinele prevăzute în planul de învăŃământ. 
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(3) Reexaminările se acordă în acord cu prezenta Cartă, cu 
Regulamentul privind Activitatea Profesională a StudenŃilor şi cu 
prevederile legale. Reexaminările se vor programa astfel încât situaŃia 
academică a studenŃilor să poată fi încheiată la data de 30 septembrie. 
După data de 30 septembrie mai pot fi susŃinute examene doar pentru 
studenŃii care beneficiază de sesiune prelungită. 

(4) Examenele de diplomă şi de licenŃă se desfăşoară potrivit 
reglementărilor legale. 

(5) Frauda şi tentativa de fraudă la examene se sancŃionează cu 
anularea examenului respectiv fără posibilitatea de a-l mai susŃine în acea 
sesiune de examene. Repetarea fraudei sau tentativei de fraudă poate 
duce la exmatricularea studentului. 

 
C.Taxele 

 
Art.146 (1) Taxele de studiu, de admitere, celelalte taxe percepute 

în Universitate, precum şi cazurile de scutire de la plata acestora sunt 
stabilite anual de către Senatul UniversităŃii, la propunerea Consiliului de 
AdministraŃie, în acord cu prevederile legale. 

(2) Neplata taxelor de studiu atrage automat suspendarea dreptului 
studentului de a participa la activităŃile didactice şi la examene, a 
dreptului la bursă şi a dreptului de a se înscrie în anul următor de studiu.  

(3) În cazul în care restanŃele financiare nu sunt plătite în termen de 
maximum 30 de zile de la data scadenŃei, restanŃierii vor fi exmatriculaŃi, 
pierzând astfel calitatea de student. 

(4) Restituirea taxei achitate se face în următoarele cazuri: 
1. Când studentul a plătit avansul sau taxa integrală, dar nu se poate 

constitui grupa de studii, iar studentul nu optează pentru altă 
specializare. 

2. Când studentul este trecut pe loc bugetar în condiŃiile R.A.P.S., ale 
O.U.G. nr.133/2000 aprobată cu modificări prin Legea nr.441/2001 
şi modificată de Legea nr.224/2005, restituirea se va face astfel: 

a. Dacă studentul a fost trecut pe loc bugetar în semestrul I, el 
trebuie să plătească doar 25% din taxa de studiu anuală, tot 
ce a plătit peste această sumă i se restituie. 

b. Dacă studentul a fost trecut pe loc bugetar în semestrul II, în 
urma rezultatelor din sesiunea de iarnă, el trebuie să 
plătească 50% din taxa de studiu anuală, tot ce a plătit peste 
această sumă i se restituie. 

(5) În cazul exmatriculării, taxa achitată până în momentul 
exmatriculării nu se restituie. 

 
D.Drepturile şi îndatoririle studenŃilor 

 
Art.147 În perioada studiilor, reglementată de legislaŃia în vigoare, 

studenŃii au următoarele drepturi: 
a. Să beneficieze în mod egal de condiŃiile şi baza materială 

oferită de instituŃie; 
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b. Să utilizeze sălile de curs şi de seminar, laboratoarele, sălile 
de lectură, biblioteca, baza sportivă şi orice alte mijloace puse 
la dispoziŃie de Universitate pentru o temeinică pregătire 
profesională, pentru activitatea ştiinŃifică, culturală şi sportivă; 

c. Să solicite întreruperea studiilor în cazuri justificate; 
d. Să solicite reexaminarea cu o comisie în cazuri justificate; 
e. Să primească burse şi alte forme de sprijin material, conform 

legii; 
f. Să participe la activitatea ştiinŃifică; să participe la cercuri 

studenŃeşti ştiinŃifice, sportive şi cultural-educative; 
g. Să beneficieze de mobilităŃi interne şi internaŃionale; 
h. Să facă parte din Liga StudenŃilor UAV; să aleagă şi să fie aleşi 

reprezentanŃi ai studenŃilor în organismele de conducere ale 
facultăŃilor şi UniversităŃii; 

i. ReprezentanŃii autorizaŃi ai studenŃilor au drept de control în 
căminele studenŃeşti; 

j. Să înainteze petiŃii conducerii facultăŃii şi UniversităŃii; 
k. Alte drepturi prevăzute prin regulamentul privind activitatea 

profesională a studenŃilor şi prin alte prevederi legale. 
Art.148 StudenŃii au următoarele obligaŃii: 

a. Să participe la activitatea didactică; 
b. Să îndeplinească cerinŃele planurilor de învăŃământ şi ale 

programelor de studii universitare şi postuniversitare; 
c. Să respecte disciplina universitară, să aibă un comportament 

civilizat în relaŃiile cu colegii, cu personalul didactic şi tehnic-
administrativ; 

d. Să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziŃie în 
laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, şi să păstreze 
curăŃenia în spaŃiile universitare; să plătească sumele 
corespunzătoare prejudiciilor cauzate prin pierderea, 
degradarea şi/sau distrugerea bunurilor materiale; 

e. Să plătească taxele cuvenite la termenele stabilite; 
f. Să completeze anual fişa de înscriere şi contractul de studii. 
 
E.Contractul de studii 

 
Art.149 (1) Contractul de studii este contractul încheiat între 

studenŃi şi Universitate la începutul fiecărui an de studii, prin care 
studentul se înscrie la cursurile obligatorii, opŃionale şi facultative. 

(2) Prin semnarea acestui contract studentul are dreptul să ia parte 
la toate activităŃile didactice aferente disciplinelor alese şi să se prezinte la 
examene. 

(3) Contractul va cuprinde şi declaraŃia studentului în care acesta 
specifică dacă este înscris sau nu la o altă specializare în cadrul 
UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad sau a unei alte instituŃii de învăŃământ 
superior. 

(4) Contractele de studii se înregistrează într-un registru separat. 
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(5) Contractele de studii se distribuie studenŃilor în vederea 
completării şi semnării prin intermediul îndrumătorilor de an (tutorilor) 
sau al şefilor de grupă. Contractele semnate (ambele exemplare) se vor 
aduce la secretariat în vederea înregistrării tot prin mijlocirea 
îndrumătorilor de an (tutorilor) sau şefilor de grupă. Exemplarul al doilea 
din contractele de studii va fi returnat studenŃilor, după înregistrare, prin 
mijlocirea îndrumătorilor de an (tutorilor) sau şefilor de grupă. 

(6) Contractul de studii trebuie semnat de către studenŃi până cel 
târziu în data de 10 octombrie. StudenŃii care nu semnează contractul 
până la această dată nu vor fi înscrişi în anul următor de studii. 

(7) StudenŃii care beneficiază de sesiune prelungită vor completa 
contractele de studii pentru anul universitar următor doar după 
definitivarea situaŃiei lor academice. 

(8) Contractul de studii se încheie în două exemplare, din care unul 
rămâne la student, iar celălalt la dosarul personal al studenŃilor. 

(9) Contractul de studii nu poate fi modificat  în timpul anului 
universitar. 
 

F.Cămine studenŃeşti 
 

Art.150 (1) Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad dispune de cămine 
studenŃeşti. Cazarea studenŃilor în cămine se face în limita locurilor 
disponibile, Ńinând cont de performanŃele academice şi de situaŃia socială, 
contra cost. La acoperirea costurilor participă subvenŃia de la bugetul de 
stat şi contribuŃia locatarului. 

(2) FuncŃionarea căminelor studenŃeşti se face în baza 
Regulamentului de funcŃionare a căminului studenŃesc şi a cantinei 
aprobat de Senat. 

(3) StudenŃii pot locui în cămine numai pe parcursul anului 
universitar. În perioada vacanŃelor căminele se închid pentru igienizare. 
 

G.SancŃiuni 
 

 Art.151 (1) Încălcarea de către studenŃi a obligaŃiilor prevăzute în 
prezenta Cartă şi în regulamente atrage sancŃionarea celor vinovaŃi, în 
funcŃie de gravitatea abaterilor, cu:  

a. mustrare scrisă; 
b. mustrare scrisă cu avertisment; 
c. eliminarea din cămin; 
d. exmatricularea. 

(2) SancŃiunile de la literele a şi b se aplică de către Consiliului 
facultăŃii, iar sancŃiunile de la literele c şi d se aprobă de Consiliul de 
AdministraŃie şi se dispun de către Rector. 

(3) ContestaŃiile la sancŃiunile aplicate se adresează Consiliului de 
AdministraŃie, pentru sancŃiunile de la literele a şi b, respectiv Senatului, 
pentru sancŃiunile de la literele c şi d. Deciziile luate cu privire la 
contestaŃii sunt definitive. 
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H. Raporturile UniversităŃii cu Liga StudenŃilor din UAV 
 

Art.152 (1) RelaŃia structurilor de conducere ale universităŃii cu Liga 
StudenŃilor din UAV (LSUAV) are la bază principiile participării active şi 
conştiente a studenŃilor la toate aspectele vieŃii universitare, ale formării 
personalităŃii acestora, ale educaŃiei centrate pe student, ale consultării 
partenerilor, ale transparenŃei decizionale şi ale respectării drepturilor şi 
libertăŃilor studenŃeşti.  
 (2) LSUAV este reprezentată la nivelul tuturor structurilor colegiale 
de conducere, participând activ la luarea deciziilor. LSUAV este consultată 
în privinŃa elaborării politicilor şi strategiilor majore ale universităŃii 
referitoare la îndeplinirea misiunii acesteia de educaŃie şi cercetare.  
 (3) Universitatea susŃine financiar şi logistic, în funcŃie de resursele 
disponibile, LSUAV în activităŃile pe care le organizează. LSUAV este 
parteneră în toate acŃiunile pe care le promovează universitatea, atât în 
privinŃa promovării imaginii acesteia, cât şi în demersuri de cercetare 
ştiinŃifică şi parteneriate naŃionale şi internaŃionale.  
 Art.153 (1)  Principiile care reglementează activitatea studenŃilor în 
cadrul comunităŃii universitare sunt: participarea la luarea deciziilor, 
dreptul la asistenŃă şi la servicii complementare gratuite în învăŃământul 
superior de stat - exprimat prin: consilierea şi informarea studentului de 
către cadrele didactice, în afara orelor de curs, seminar sau laboratoare; 
consilierea în scopul orientării profesionale; consilierea psihologică; 
nediscriminarea de orice natură în baza căruia toŃi studenŃii beneficiază de 
egalitate de tratament din partea UniversităŃii; orice discriminare directă 
sau indirectă faŃă de student este interzisă;  al libertăŃii de exprimare, al 
transparenŃei şi al accesului la informaŃii. 
 (2) Drepturile, libertăŃile si obligaŃiile studenŃilor sunt cuprinse în 
Codul drepturilor si obligaŃiilor studentului, adoptat la nivel naŃional.  
 (3) După adoptarea, prin ordin al ministrului de resort, a Codului 
drepturilor şi obligaŃiilor studentului, UAV va institui un sistem de aplicare 
şi monitorizare a respectării prevederilor Codului drepturilor şi obligaŃiilor 
studentului. LSUAV prezintă un raport anual privind respectarea codului, 
raport cu caracter public.  
 

 
XI. RELAłIA UNIVERSITĂłII CU ORGANIZAłIILE 

SINDICALE 
 

Art.154 (1) Conducerea colegială a universităŃii de la toate 
nivelurile promovează dialogul social în relaŃia cu organizaŃiile profesionale 
ale cadrelor didactice, de cercetare ştiinŃifică, ale personalului nedidactic 
precum şi ale studenŃilor. Acest dialog este bazat pe transparenŃă 
decizională, pentru realizarea unui consens instituŃional şi rezolvarea 
tuturor aspectelor legate de raportul patronat-sindicat.  
 (2) Raporturile dintre structurile de conducere ale UniversităŃii şi 
sindicat şi se concretizează în: participarea sindicatului, prin reprezentanŃii 
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săi, care au statut de invitaŃi permanenŃi, la luarea deciziilor în cadrul 
structurilor de conducere ale universităŃii; negocierea contractului colectiv 
de muncă; negocieri între cele două părŃi pentru stingerea conflictelor de 
muncă; sprijinirea sindicatului în acŃiunile orientate spre dezvoltarea 
carierei personale şi întărirea statutului profesional al angajaŃilor.  

 

XII. CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE 
PROFESIONALĂ 

 
Art.155 (1) Codul de etică şi deontologie profesională universitară 

face parte din prezenta Cartă şi este elaborat în conformitate cu legislaŃia 
în vigoare.  

(2) Codul de etică şi deontologie profesională universitară exprimă 
idealurile, principiile şi regulile pe care membrii comunităŃii universitare 
din UAV consimt să le respecte şi să le urmeze în activitatea lor 
profesională, stabileşte standardele de referinŃă şi sancŃiunile la care se 
expun membrii comunităŃii universitare. 

(3) Pentru asigurarea respectării prezentului cod se constituie şi 
funcŃionează Comisia de etică şi deontologie profesională universitară. Din 
Comisia de etică şi deontologie profesională universitară pot face parte 
doar cadre didactice sau de cercetare titulare, persoane cu prestigiu 
profesional şi autoritate morală. 

(4) Structura şi componenŃa comisiei de etică şi deontologie 
profesională universitară sunt propuse de consiliul de administraŃie, 
avizate de senatul universitar şi aprobate de rector. 

(5) Nu pot face parte din Comisia de etică şi deontologie 
profesională universitară persoanele care ocupă una din funcŃiile de rector, 
prorector, decan, prodecan, director general administrativ, director de 
departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, 
microproducŃie. 

(6) Comisia de etică şi deontologie profesională universitară  
funcŃionează în baza unui regulament propriu elaborat de comisie şi 
adoptat de către senatul universitar. 

(7) Comisia de etică universitară are următoarele atribuŃii:  
a) analizează şi soluŃionează abaterile de la etica 

universitară, pe baza sesizărilor primite de la membrii 
comunităŃii universitare, de la orice persoană din afara 
universităŃii sau pe baza autosesizării;  

b) în termen de maximum 30 de zile de la constituirea sa 
verifică şi constată incompatibilităŃile survenite în urma 
validării mandatelor tuturor membrilor structurilor de 
conducere şi tuturor funcŃiilor de conducere şi semnalează 
cazurile de incompatibilitate senatului universitar;  

c) elaborează un raport anual referitor la situaŃia respectării 
eticii universitare şi a eticii activităŃilor de cercetare care 
se prezintă rectorului. 
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(8) Hotărârile comisiei de etică şi deontologie universitară sunt 
avizate de consilierul juridic al universităŃii. Răspunderea juridică pentru 
hotărârile şi activitatea comisiei de etică universitară revine rectorului. 

Art.156 (1) Conflict de interese este situaŃia în care persoana are 
sau ar putea avea un interes personal de natură patrimonială sau 
nepatrimonială, care ar putea influenŃa îndeplinirea cu obiectivitate şi 
imparŃialitate a atribuŃiilor care îi revin.  

(2) Interesul personal reprezintă orice avantaj, material sau de altă 
natură, urmărit sau obŃinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori 
pentru altul, de către o persoană care exercită permanent sau temporar, 
cu orice titlu, o funcŃie de autoritate, conducere, gestionare, control, prin 
folosirea reputaŃiei, influenŃei, facilităŃilor, relaŃiilor şi informaŃiilor la care 
are acces, în temeiul exercitării acesteia. 

(3) Se consideră decizii sau acte adoptate ori încheiate în condiŃii de 
conflict de interese şi cele ale structurilor deliberative la care cel puŃin 
unul dintre membrii se află în conflict de interese şi nu s-a abŃinut de la 
vot ori de la dezbateri. 

(4) În cazul în care o persoană se află în situaŃia unui conflict de 
interese, aceasta are obligaŃia să informeze de îndată structura 
deliberativă sau persoana care ocupă o funcŃie executivă superioară 
ierarhic. 

(5) Persoanele care au fost notificate cu privire la existenŃa unui 
conflict de interese sunt obligate să ia măsurile care se impun pentru 
exercitarea cu imparŃialitate a funcŃiei, în termen de cel mult 3 zile de la 
data luării la cunoştinŃă. 

(6) Dacă într-o perioadă de 6 luni, o persoană este nevoită să se 
abŃină de cel puŃin trei ori de la adoptarea deciziei ori încheierea unor acte 
din cauza iminenŃei unui conflict de interese, Comisia de etică şi 
deontologie profesională universitară recurge, la solicitarea rectorului, la 
verificarea incompatibilităŃii şi a altor interdicŃii prevăzute de lege. 

(7) Persoanele care ocupă o funcŃie de conducere sau de demnitate 
publică sau o funcŃie de conducere în cadrul unui partid politic nu pot 
exercita funcŃia de rector pe perioada îndeplinirii mandatului. 

(8) Dacă la data desemnării ca rector persoana respectivă este 
membru în exerciŃiu al senatului universitar al UAV, aceasta se suspendă 
de drept din calitatea de senator pe perioada exercitării funcŃiei de rector.  

(9) Persoanele care se află în relaŃie de soŃi, afini şi rude până la 
gradul al treilea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcŃii astfel încât unul 
sau una să se afle faŃă de celălalt sau cealaltă într-o poziŃie de conducere, 
control, autoritate sau evaluare instituŃională la orice nivel în cadrul UAV şi 
nu pot fi numite în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de 
concurs ale căror decizii afectează soŃii, rudele sau afinii până la gradul al 
treilea inclusiv.  

Art.157 (1) Persoanele aflate într-o situaŃie de incompatibilitate 
trebuie să rezolve acest lucru în termen de 30 de zile de la data notificării 
de către comisia de etică. 
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(2) Neîndeplinirea acestei obligaŃii se constată de şeful ierarhic 
superior care dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre 
persoanele aflate în incompatibilitate.  

(3) Falsul în declaraŃiile de interese se asimilează faptelor de 
corupŃie şi sancŃionează conform legii penale în vigoare. 

Art.158 (1) Constituie abateri grave de la buna conduită în 
activitatea profesională şi ştiinŃifică:  

a) plagierea rezultatelor sau publicaŃiilor altor autori; 
b) confecŃionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date 
fictive; 
c) introducerea de informaŃii false în solicitările de granturi sau de 
finanŃare;  
d) comercializarea de lucrări ştiinŃifice în vederea facilitării 
falsificării de către cumpărător a calităŃii de autor; 
e) ocuparea posturilor didactice şi de cercetare de către persoane 
cu privire la care s-a dovedit că au realizat abateri grave de la buna 
conduită în cercetarea ştiinŃifică şi activitatea universitară, stabilite 
conform legii. 

(2) Îndrumătorii lucrărilor de licenŃă, de diplomă, de disertaŃie şi de 
doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităŃii 
conŃinutului acestora. 

Art.159 Sunt interzise discriminările între membrii comunităŃii 
academice pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare 
politică sau religioasă, orientare sexuală sau alte tipuri de discriminări, cu 
excepŃia măsurilor pozitive prevăzute de lege.  

Art.160 SancŃiunile care se pot aplica personalului didactic şi de 
cercetare şi personalului didactic şi de cercetare auxiliar de către comisia 
de etică şi deontologie universitară pentru încălcarea eticii şi a 
deontologiei universitare sau pentru abateri de la buna conduită în 
cercetarea ştiinŃifică sunt cele prevăzute în lege.  

Art.161 SancŃiunile care se pot aplica de către comisia de etică şi 
deontologie universitară studenŃilor pentru încălcarea eticii universitare 
sunt cele prevăzute în lege. 

Art.162 SancŃiunile stabilite de comisia de etică şi deontologie 
universitară sunt puse în aplicare de către decan sau rector, după caz, în 
termen de 30 de zile de la stabilirea sancŃiunilor. 

 
 

XIII. PROCEDURA DE ADOPTARE ŞI MODIFICARE 
A CARTEI UNIVERSITĂłII „AUREL VLAICU” DIN 

ARAD 
 
 Art.163 Prezenta Cartă se înscrie în prevederile ConstituŃiei 
României, ale Legii educaŃiei naŃionale, şi ale altor dispoziŃii legale 
relevante. 
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 Art.164 Carta UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad conŃine informaŃii 
de interes public, putând fi pusă la dispoziŃia oricărei persoane interesate, 
din instituŃie sau din afara instituŃiei. 
 Art.165 Carta UniversităŃii „Aurel Vlaicu” din Arad se adoptă prin 
vot cu o majoritate de 2/3 din membrii Senatului, in prezenŃa a ¾ din 
membrii Senatului. 
 Art.166 (1) Propunerea de modificare a Cartei poate fi făcută de 
Consiliul de administraŃie, de către 3 facultăŃi sau departamente 
universitare, de către 1/3 din membrii Senatului, sau de către Biroul 
juridic cu consultarea D.R.U.S. şi a Directorului Economic. Propunerile se 
formulează în scris, precizându-se concret articolele care sunt propuse 
pentru introducere sau modificare precum şi varianta propusă. Propunerile 
trebuie motivate sub aspectul oportunităŃii şi legalităŃii. 
 (2) Propunerile privind unele precizări aduse Cartei trebuie să fie 
validate de 2/3 din membrii Senatului. 
 (3) Pentru a putea fi discutate în Senat, propunerile trebuie să 
obŃină avizul Biroului Juridic. 
 Art.167 (1) Pe baza Cartei se elaborează regulamentele prevăzute 
la art.65, care devin anexe ale Cartei, făcând parte integrantă din Cartă. 
Carta împreună cu regulamentele reglementează întreaga viaŃă 
universitară din spaŃiul universitar propriu. 

(2) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei Carte 
regulamentele existente vor fi reanalizate şi, după caz, modificate, pentru 
a fi compatibilizate cu Carta. 

Art.168 Din momentul intrării în vigoare a prezentei Carte, orice 
dispoziŃie contrară din regulamentele existente sau din hotărârile adoptate 
anterior de către Senat sau Biroul Senatului îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.169 Prezenta Cartă intră în vigoare în momentul adoptării ei, 
după obŃinerea avizului de legalitate din partea MECTS. 

Art.170 După adoptare, Carta se traduce în limba engleză. 
Art.171 Prezenta Cartă a fost adoptată în şedinŃa Senatului din data 

de 26 iulie 2011 prin Hotărârea Senatului nr. 122/26.07.2011. 
 

* 

 

*                   * 

 

 

Regulamentul 
Consiliului Academic 

 
Capitolul I – DispoziŃii generale 
 
Art.1 (1) Consiliul Academic este structura consultativă a UniversităŃii 
„Aurel Vlaicu” din Arad, constituită în temeiul art.214 alin.7 din Legea 
EducaŃiei NaŃionale nr.1/2011. 
(2) Activitatea Consiliului Academic nu intră sub incidenŃa interdicŃiei 
prevăzute la art. 295 alin. 4 din Legea EducaŃiei NaŃionale. 
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Art.2 (1) Misiunea Consiliului Academic este sprijinirea activităŃii 
structurilor de conducere ale UniversităŃii. 
(2) Consiliul Academic acordă consultanŃă Senatului prin întocmirea de 
note, rapoarte, analize şi propuneri cu privire la problemele supuse spre 
dezbatere Senatului. 
(3) Consiliul Academic acordă consultanŃă şi Consiliului de AdministraŃie, 
Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat şi Consiliilor 
FacultăŃilor, la solicitarea acestora. 
 
 
Capitolul II – ComponenŃa şi atribuŃiile Consiliului 
Academic 
 
Art.3 (1) Consiliul Academic este format din 5 – 7 membri, condus de un 
Preşedinte, ales de Senat, prin vot secret.  
(2) Consiliul Academic este format din Preşedinte, consilieri (consilier pe 
probleme de patrimoniu, consilier pe probleme de educaŃie şi evaluări, 
consilier pe probleme de cercetare ştiinŃifică şi relaŃii internaŃionale) şi 
experŃi (expert pe probleme financiar-contabile, expert pe probleme 
juridice). 
 
Art.4 (1) Preşedintele Consiliului Academic, consilierii şi experŃii validaŃi 
de Senat ca membri ai Consiliului Academic vor fi invitaŃi permanent în 
Senat. 
(2) RetribuŃia preşedintelui Consiliului Academic, consilierilor şi experŃilor 
va fi stabilită prin Hotărârea Senatului.  
 
Art.5 (1) Consiliul Academic întocmeşte note, rapoarte, analize şi 
propuneri cu privire la problemele supuse spre dezbatere Senatului, cum 
ar fi: 

a) Proiecte privind strategia pe termen scurt, mediu şi lung a 
UniversităŃii şi aplicarea acestei strategii după aprobarea de către Senat; 

b) Proiecte privind strategia pentru o mai bună gestionare a 
patrimoniului UniversităŃii; 

c) Proiecte privind măsurile pentru întărirea legăturilor UniversităŃii 
cu mediul economic, social, administrativ, cu instituŃiile similare din Ńară şi 
străinătate, cu organisme naŃionale şi internaŃionale; 

d) Proiecte privind măsurile pentru asigurarea unui raport optim 
între activităŃile teoretice şi practice, care să sprijine integrarea 
profesională a absolvenŃilor; 

e) Proiecte privind strategia pentru augmentarea prestigiului 
UniversităŃii şi creşterea vizibilităŃii UAV la nivel naŃional şi internaŃional; 

f) Orice alte chestiuni pentru care Senatul decide consultarea 
Consiliului Academic; 
(2) Consiliul Academic dezbate problemele care îi sunt supuse spre 
analiză, şi decide asupra acestora prin vot, cu majoritate simplă. Votul 
poate fi exercitat şi prin mijloace electronice. 
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Art.6 (1) Pot fi membri ai Consiliului Academic personalităŃi ale mediului 
academic şi ştiinŃific naŃional şi internaŃional, cu experienŃă profesională 
şi/sau managerială în domeniul pentru care sunt propuşi. 
(2) Propunerile făcute de către Preşedintele Consiliului Academic vor fi 
validate prin votul Senatului. 
(3) La propunerea Preşedintelui Consiliului Academic, unii membri ai 
Consiliului Academic pot fi desemnaŃi prin concurs. Concursul este 
organizat de Senat, criteriile de departajare şi metodologia de concurs 
fiind  propuse de Preşedintele Consiliului Academic şi aprobate de Senat 
prin hotărâre. Comisia de concurs este condusă de Preşedintele Consiliului 
Academic. 
(4) Rezultatele concursului sunt supuse spre validare Senatului de către 
Preşedintele Consiliului Academic. 
 
Art.7 Consilierul pe probleme de patrimoniu întocmeşte note, rapoarte şi 
propuneri cu privire la: 

� Urmărirea realizării hotărârilor Senatului privind îmbunătăŃirea 
infrastructurii UniversităŃii; 

� Monitorizarea şi supervizarea construirii de noi spaŃii de 
învăŃământ cuprinse în programul strategic pe termen scurt, 
mediu şi lung; 

� Monitorizarea şi supervizarea modernizării spaŃiilor de 
învăŃământ şi cercetare existente; 

� Necesitatea unor lucrări de consolidare şi modernizare pe bază 
de proiecte pentru spaŃiile vechi de învăŃământ; 

� Monitorizarea şi supervizarea folosirii surselor de finanŃare de 
la buget şi a surselor proprii pentru reparaŃii capitale, 
reabilitări şi modernizări la obiectivele cuprinse în programul 
UAV; 

� Monitorizarea organizării de licitaŃii cu respectarea legislaŃiei în 
vigoare, şi realizarea dotării laboratoarelor cu aparatură şi 
tehnică de calcul; 

� Modernizarea sistemului de alocare a spaŃiilor didactice şi de 
cercetare pe facultăŃi pe baza normelor de folosire a 
cheltuielilor unitare de întreŃinere; 

� Urmărirea modului în care se aplică hotărârile Senatului 
privind dotarea şi modernizarea căminelor şi cantinei 
studenŃilor; 

� Propune strategii pentru o mai bună gestionare a patrimoniului 
UniversităŃii; 

� Alte atribuŃii cu care este însărcinat de către Senat sau de 
către Preşedintele Consiliului Academic. 

 
Art.8 Consilierul pe probleme de educaŃie şi evaluări întocmeşte note, 
rapoarte şi propuneri cu privire la: 

� Desfăşurarea procesului de învăŃământ; 
� Acordă consultanŃă la întocmirea dosarelor de evaluare; 
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l) Implementarea manualului calităŃii la nivelul facultăŃilor şi 
departamentelor; 

m) Schimbarea culturii instituŃionale astfel încât autoevaluarea 
calităŃii să devină o componentă a culturii organizaŃionale; 

n) Ameliorarea standardelor de învăŃare; 
o) Extinderea evaluării produselor (absolvenŃi, cercetare 

ştiinŃifică); 
p) Activitatea Bibliotecii şi Editurii, buna funcŃionare a paginii 

web; 
q) Alte atribuŃii cu care este însărcinat de către Senat sau de 

către Preşedintele Consiliului Academic. 
 
Art.9 Consilierul pe probleme de cercetare ştiinŃifică şi relaŃii 
internaŃionale întocmeşte note, rapoarte şi propuneri cu privire la: 

� EvoluŃia tendinŃelor în cercetarea ştiinŃifică la nivel naŃional şi 
internaŃional; 

� Bunul mers al relaŃiilor ştiinŃifice ale UniversităŃii la nivel 
naŃional şi internaŃional; 

� FuncŃionarea bazei de date privind situaŃia cadrelor didactice şi 
a lucrărilor publicate şi a bazei de date a UniversităŃii privind 
parteneriatele internaŃionale (programe, proiecte, mobilităŃi 
etc.); 

� Activitatea centrelor de cercetare constituite în Universitate; 
f) Elaborează analize privind relaŃiile internaŃionale ale 

UniversităŃii; 
g) Dinamizarea activităŃii de accesare a fondurilor structurale; 

h) Alte atribuŃii cu care este însărcinat de către Senat sau de 
către Preşedintele Consiliului Academic. 

 
Art.10 Expertul pe probleme financiar-contabile întocmeşte şi prezintă 
Senatului, periodic sau ori de câte ori crede că este necesar, analize şi 
propuneri privind: 

� Gestionarea eficientă a resurselor financiare ale 
UniversităŃii conform prevederilor legale; 

� Identificarea de noi resurse financiare şi propuneri 
concrete de atragere a acestora către Universitate; 

� Alte atribuŃii cu care este însărcinat de către Senat sau 
de către Preşedintele Consiliului Academic. 

 
Art.11 (1) Expertul pe probleme juridice întocmeşte şi prezintă Senatului 
periodic sau ori de câte ori este nevoie analize şi propuneri privind 
problemele juridice cu care se confruntă Universitatea. De asemenea, 
elaborează şi prezintă Senatului analize privind probleme juridice 
complexe şi cu grad ridicat de dificultate care vizează nemijlocit 
universitatea. 
(2) În vederea întocmirii unor analize şi propuneri detaliate, expertul pe 
probleme juridice poate solicita date şi informaŃii de la structurile 
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administrative ale UniversităŃii, având obligaŃia de a păstra 
confidenŃialitatea cu privire la aspectele analizate. 
 
Capitolul III – Preşedintele Consiliului Academic  
 
Art.12 (1) Preşedintele Consiliului Academic este desemnat prin vot 
secret de către Senat. 
(2) Preşedintele Consiliului Academic va fi desemnat dintre personalităŃi 
ale mediului academic şi ştiinŃific naŃional şi internaŃional, cu vastă 
experienŃă managerială în domeniul învăŃământului superior. 
 
Art.13 (1) Preşedintele Consiliului Academic are următoarele atribuŃii: 

a) Propune Senatului membrii Consiliului Academic; 
b) Propune Senatului organizarea concursului prevăzut la art.6 

alin.(3) din prezentul Regulament şi prezidează comisia de 
concurs; 

c) Convoacă şedinŃele Consiliului Academic şi stabileşte ordinea de 
zi a acestor şedinŃe; 

d) Conduce şedinŃele Consiliului Academic, 
e) Participă, ca invitat permanent, la şedinŃele Senatului şi ale 

Consiliului de AdministraŃie; 
f) Propune modificarea şi/sau completarea Regulamentului 

Consiliului Academic, atunci când este cazul; 
g) Poate reprezenta, alături de Rector, Universitatea, în relaŃiile cu 

mediul instituŃional, de afaceri şi mass-media; 
h) Propune măsuri privind creşterea vizibilităŃii UAV pe plan naŃional 

şi internaŃional; 
i) Semnalează Senatului şi Consiliului de AdministraŃie eventuale 

derapaje ale instituŃiei pe plan academic, ştiinŃific, administrativ; 
j) Poate promova interesele UniversităŃii (lobby/advocacy) pe plan 

naŃional şi internaŃional; 
k) Poate prezenta spre aprobare Senatului şi Consiliului de 

AdministraŃie pachete de măsuri privind dezvoltarea academică, 
ştiinŃifică, administrativă, economică/financiar-contabilă şi în 
domeniul resurselor umane; 

l) Elaborează planuri strategice şi operaŃionale pe care le supune 
dezbaterii Senatului şi Consiliului de AdministraŃie; 

m) Poate să semnaleze şi să propună Senatului şi Consiliului de 
AdministraŃie măsuri concrete privind parteneriatele cu mediul 
economic în interesul UniversităŃii; 

n) Poate solicita documente privind situaŃia economico-financiară a 
UniversităŃii pentru ca, pe baza acestora, să poată semnala 
derapaje şi să poată propune strategii. 

o) Poate solicita statele de funcŃii, planurile de învăŃământ şi 
programele analitice pentru a face propuneri şi elabora strategii 
în vederea armonizării acestora cu tendinŃele naŃionale şi 
internaŃionale; 
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p) Propune Senatului şi Consiliului de administraŃie măsuri privind 
augmentarea prestigiului InstituŃiei de învăŃământ superior; 

q) Poate reprezenta Universitatea în realizarea unor protocoale cu 
universităŃi din Ńară şi străinătate, cu alte instituŃii, intreprinderi 
mici şi mijlocii etc.; 

r) Efectuează periodic analize asupra calităŃii managementului 
structurilor academice şi propune Senatului şi Consiliului de 
AdministraŃie măsuri de îmbunătăŃire; 

s) Poate propune spre aprobare Senatului şi Consiliului de 
AdministraŃie repartizarea resurselor; 

t) Consiliază Senatul şi Consiliul de AdministraŃie cu privire la 
structura şi conŃinutul planului de venituri şi cheltuieli, a execuŃiei 
bugetare anuale, a statelor de funcŃii ale personalului didactic, 
didactic auxiliar şi nedidactic; 

u) Consiliază Senatul şi Consiliul de AdministraŃie cu privire la 
acordarea de majorări salariale pentru merite excepŃionale 
conform legislaŃiei în vigoare; 

v) Analizează şi face propuneri spre aprobarea Senatului şi 
Consiliului de AdministraŃie cu privire la sistemul de taxe din 
Universitate; 

w) Coordonează politicile de atragere spre Universitate a studenŃilor 
străini; 

x) Poate reprezenta Universitatea în raporturile cu foştii absolvenŃi; 
y) Identifică şi propune Senatului noi paliere de colaborare în 

spaŃiul european şi în afara acestuia; 
z) Alte competenŃe şi atribuŃii stabilite prin hotărârea Senatului; 

(2) Pentru buna desfăşurare a activităŃii sale, Preşedintele Consiliului 
Academic va utiliza infrastructura pusă la dispoziŃie de Universitate, 
conform hotărârii Senatului. 
(3) Pentru activitatea depusă, Preşedintele Consiliului Academic va primi o 
retribuŃie stabilită şi hotărâtă de către Senat. 
 
Capitolul IV – Desfăşurarea activităŃii Consiliului 
Academic 
 
Art.14 (1) Consiliul Academic se întruneşte la convocarea Preşedintelui 
Consiliului Academic. 
(2) Ordinea de zi a şedinŃelor este stabilită de Preşedintele Consiliului. 
 
Art.15 (1) Pentru buna desfăşurare a activităŃii sale, Consiliul Academic 
va utiliza infrastructura pusă la dispoziŃie de Universitate, conform 
hotărârii Senatului. 
(2) ActivităŃile de secretariat ale Consiliului Academic vor fi îndeplinite de 
către persoana validată de către Senat. 
 
Art.16 La primirea unei solicitări scrise din partea Senatului sau din 
partea Consiliului de administraŃie, Consiliului FacultăŃii sau Consiliului 
pentru Studiile Universitare de Doctorat, Preşedintele Consiliului Academic 
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o repartizează spre soluŃionare consilierului sau expertului competent 
conform sferei de atribuŃii, stabilind şi termenul de rezolvare. 
 
Art.17 (1) După elaborarea răspunsului, consilierul său, după caz, 
expertul, îl supune atenŃiei Consiliului Academic, care se pronunŃă prin 
vot. Votul se poate exprima şi prin mijoace electronice. 
(2) Răspunsul aprobat de Consiliul Academic va fi înaintat structurii care a 
solicitat consultanŃa. 
 
Art.18 Consiliul Academic poate întocmi note, rapoarte, propuneri sau 
informări către Senat, ori de câte ori consideră necesar. 
 
Art.19 Consiliul Academic poate convoca, în mod excepŃional, întreaga 
comunitate academică pentru a prezenta analize, strategii, politici 
educaŃionale, derapaje apărute în managementul universitar; 
 
Capitolul V – DispoziŃii finale 
 
Art.20 În cazul demisiei unui membru al Consiliului Academic, în caz de 
deces sau în cazul imposibilităŃii exercitării atribuŃiilor din motive 
medicale, acesta va fi înlocuit conform procedurii prevăzută la art.6 din 
prezentul Regulament. 
 
Art.21 Prezentul Regulament a fost discutat în şedinŃa Senatului 
UniversităŃii din data de 11 octombrie 2011, fiind aprobat cu unanimitate 
de voturi, conform Hotărârii nr.184 din 11 octombrie 2011. De asemenea, 
Senatul UniversităŃii „Aurel Vlaicu” a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
afişarea concomitentă a Cartei şi a Regulamentului Consiliului Academic 
pe site-ul oficial al instituŃiei (www.uav.ro).  
 
 
 

 

 


