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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”       Preşedinte  
ALBA IULIA                                                         Senat  
                Prof. univ. dr. ing. Moise I. Achim  
Nr. 10558 / 14.07.2011  
 
 
 

H O T Ă R Â R I 
 

ale  Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
întrunit în şedinţa  din data de 13.07.2011:  

 
 

1. S-a aprobat Carta Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
 
2. S-au aprobat regulamentele specifice privind organizarea şi funcţionarea Universităţii, care sunt parte 

integrantă a Cartei, şi anume: 
 a) Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor academice pentru mandatul 2012 - 2016; 
 b) Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 

didactice în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; 
 c) Regulament de ordine internă; 
 d) Regulamentul activităţii profesionale a personalului didactic; 
 e) Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor; 
 f) Regulament privind practica studenţilor pentru ciclul de licenţă; 
 g) Regulament de acordare a burselor; 
 h) Regulamentul privind cazarea, organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti; 
 i) Regulament de organizare şi funcţionare a cantinei studenţeşti; 
 j) Procedura de clasificare pentru ocuparea anuală a locurilor finanţate de la buget; 
 k) Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de 

studii; 
 l) Regulament privind evaluarea, examinarea şi notarea performanţelor profesional ştiinţifice ale 

studenţilor; 
 m) Metodologia evaluării calităţii corpului profesoral; 
 n) Regulament privind evaluarea internă şi asigurarea calităţii educaţiei şi Sistemul Instituţional de 

Management al Calităţii; 
 o) Regulamentul Comisiei de Etică; 
 p) Regulament pentru acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia; 
 q) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii; 
 r) Regulamentul Comisiilor şi Consiliilor Senatului; 
 s) Regulamentul Centrului de managementul calităţii şi strategie instituţională; 
 t) Regulamentul Centrului de transfer tehnologic şi managementul proiectelor de cercetare, 
 dezvoltare şi inovare; 
 u) Regulamentul Centrului de relaţii internaţionale şi marketing instituţional; 
 v) Regulamentul Centrului de învăţământ la distanţă, cu frecvenţă redusă şi formare  continuă; 
 w) Regulament al Centrului de Informare, Consultanţă şi Orientare în Carieră; 
 x) Regulament de organizare şi funcţionare a Bibliotecii; 
 y) Regulamentul Editurii Aeternitas; 
 z) Regulamentul Seriei Didactica; 
 aa) Regulament privind organizarea studiilor universitare de masterat; 
 bb) Regulament privind organizarea studiilor universitare de doctorat; 
 cc) Regulamentul alcătuirii statelor de funcţii; 
 dd)  Statutul asociaţiei ALUMNI a absolvenţilor; 
 ee) Regulament privind tutoriatul în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; 

ff) Regulamentul de funcţionare al Senatului de Onoare; 
gg) Metodologie privind regimul actelor de studii. 

  
 Se deleagă Biroul Senatului să aprobe, în şedinţa din data de 18.07.2011, eventuale amendamente depuse 

până vineri 15.07.2011. 
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3. Se aprobă delegarea Biroului Senatului din data de 18.07.2011 să aprobe planurile de învăţământ pe anul 
universitar 2011-2012, în acord cu grila de competenţe a fiecărei specializări, precum şi comisiile de concurs 
pentru ocuparea posturilor didactice. 

 
4. S-a probat propunerea Comisie de Etică a Senatului privind sancţionarea d-nei asist. univ. drd. Mariana 

Liliana Jurj, cu suspendarea pe o perioadă de 2 ani a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea 
unei funcţii didactice superioare, potrivit art. 312, alin 2, lit. c din Legea educaţie naţionale nr.1 /2011, ca 
urmare a comiterii abaterii disciplinare referitoare la plagiat. 

 Se dispune eliminarea articolului plagiat de pe site-ul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale cât şi din nr. 
10/2007 al revistei Annales Universitatis Apulensis – Seria Jurisprudentia, cu suportarea costurilor de 
reeditare. 

  
5. Se aprobă programarea concediilor de odihnă ale personalului didactic de la Facultatea de Ştiinţe şi 

Facultatea de Istorie şi Filologie, conform listelor anexate. 
 Personalul cuprins în comisiile de admitere va fi rechemat din concediu urmând ca zilele rămase neefectuate 

să fie reprogramate. 
 Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare. 
 
6. Începând cu data de 01.10.2011 şi până la alegerile pentru funcţiile de conducere din cadrul departamentelor,  

atribuţiile şi responsabilităţile de coordonare ale acestora vor fi preluate interimar de către şeful catedrei cu 
cel mai mare număr de cadre didactice. Aceştia vor elabora statele de funcţii ale departamentelor nou 
constituite.  

 Funcţiile de conducere ale structurilor tehnico - administrative nou înfiinţate, vor fi ocupate în conformitate 
cu  regulamentele aprobate de Senat.    

 Răspund: Decanii facultăţilor. 
 
7. S-a aprobat referatul d-nei conf. univ. dr. Iuliana Cenar privind acceptarea d-lui prof. univ. dr. Guy Solle, de 

la Universitatea Paul Verlaine, din Metz – Franţa, în calitate de „visiting professor”, pentru a susţine o serie 
de trei conferinţe în domeniul financiar - contabil în cadrul Facultăţii de Ştiinţe. 

 Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare. 
 

8. S-a aprobat referatul Consiliului ştiinţific al Senatului privind acordarea burselor de performanţă ştiinţifică 
studentelor: Cotârlea Denisa Adriana (masterand anul I AA ) şi Stanciu Florina Georgeta (anul II CIG), 
începând cu data de 01.07.2011. 

 Răspunde: Şef Serviciu Social. 
 
9. Se avizează favorabil încheierea protocolului de colaborare cu Universitatea „Valahia” din Târgovişte, 

pentru organizarea în cadrul universităţii noastre a examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă, 
la specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor, în data de 20 – 21 iulie 2011. 

 Răspunde: Decanul Facultăţii de Ştiinţe.  
 

10. Se avizează favorabil încheierea protocolului de colaborare cu Universitatea din Petroşani, pentru 
organizarea în cadrul universităţii noastre a examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă, la 
specializările: Economia comerţului, turismului şi serviciilor, în data de  26 iulie 2011 şi Asistenţă socială, 
în data de 23 iulie 2011. 

 Răspund: Decanii facultăţilor. 
 

11. Se avizează favorabil încheierea protocolului de colaborare cu Universitatea din Craiova, pentru 
organizarea în cadrul universităţii noastre a examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă, 
sesiunea iulie - august 2011, la specializarea Măsurători terestre şi cadastru, în perioada 3 – 5 august 2011. 

 Răspunde: Decanul Facultăţii de Ştiinţe.  
 

12. S-a aprobat cererea d-nei prof. univ. dr. Marioara Luduşan privind înlocuirea sa din comisia de admitere 
pentru probele de aptitudini, la specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, cu d-na conf. 
univ. dr. Elisabeta Voiculescu. 

  
13. S-a aprobat Protocolul de colaborare cu S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. privind aderarea la 

Grupul de suport al proiectului Roşia Montană. 
 

 Secretar Ştiinţific al Senatului      Secretar şef 
 conf. univ. dr.  Diana Câmpan      ing. Hava Cristina 

  


