UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918 “
ALBA IULIA

HOTĂRÂREA NR. 13/4015
din data de 27.03.2014

Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 26.03.2014,
În baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului,
HOTĂRÂŞTE:
1. Se aprobă Raportul asupra evoluţiei activităţii Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în
anul 2013.
2. Se aprobă:
- Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare
doctorat în domeniul Contabilitate, în anul universitar 2014-2014 şi taxele de studiu aferente.
- Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare
doctorat în domeniul Istorie, în anul universitar 2014-2014 şi taxele de studiu aferente.
- Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare
doctorat în domeniul Filologie, în anul universitar 2014-2014 şi taxele de studiu aferente.
- Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare
doctorat în domeniul Teologie, în anul universitar 2014-2014 şi taxele de studiu aferente.
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3. Se aprobă Regulamentul Şcolii Doctorale de Filologie, actualizat.
4. Se aprobă modificare şi completarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi
de cercetare vacante în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, după cum urmează:
- Art. lit. (a) va avea următorul conţinut:
a) acoperirea disciplinelor (cel puţin o disciplină pentru postul de lector) din postul de concurs cu
cărţi de specialitate / cursuri didactice / caiete de laborator / culegeri de probleme / suporturi pentru
lucrări practice publicate de către candidat în calitate de autor sau co-autor, în Seria didactică sau în
edituri din ţară sau străinătate, în cazul posturilor care conţin ore de curs (lector, conferenţiar şi
profesor universitar);
- Se introduce Cap. VIII, cu următorul conţinut:
Capitolul VIII
CADRE DIDACTICE ASOCIATE / CADRE DIDACTICE ASOCIATE INVITATE
Art. 28. (1) Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de
către cadrele didactice titulare ale Universităţii sau de cadre didactice asociate, prin plata cu ora,
conform Legii nr.1/2011.
(2) Cadrele didactice asociate pot efectua activităţi didactice din posturile vacante pe durata unui
semestru, parţial dintr-un semestru sau a întregului an universitar. Cadrele didactice asociate trebuie să
îndeplinească standardele minime prevăzute în anexele corespunzătoare comisiilor de specialitate.
(3) Selectarea cadrelor didactice asociate se desfăşoară în luna premergătoare începerii activităţii
didactice de către o comisie constituită la nivelul departamentului. Comisia este formată din directorul
departamentului şi 2 membri cu grad didactic cel puţin egal cu cel al postului pentru care se face
selecţia. Evaluarea candidatului constă în analiza dosarului şi a unui interviu. Dosarul conţine o cerere
de înscriere, un curriculum vitae, listă de lucrări şi copii după actele de studii.
(4) Comisia evaluează candidatul din perspectiva rezultatelor ştiinţifice ale acestuia, a competenţelor
didactice, a capacităţii sale de a lucra cu studenţii precum şi a disponibilităţii de implicare în activităţile
departamentului.
(5) Dosarele candidaţilor selectaţi se înaintează spre avizare Consiliului facultăţii şi apoi spre aprobare
Consiliului de administraţie al Universităţii. După aprobare, dosarele candidaţilor se depun la Serviciul
personal-salarizare pentru încheierea actelor privind angajarea acestora.
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Art. 29. (1) La propunerea Consiliului departamentului, Consiliul de administraţie al Universităţii poate
aproba angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică recunoscută în domeniu din ţară sau din
străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate.
(2) Pentru aprobare se înaintează Consiliului de administraţie, de către departament, dosarul cu
următoarele documente: referatul departamentului privind necesitatea ocupării temporare a acestui post
vacant de către un cadru didactic asociat invitat; recomandarea departamentului pentru o anumită
persoană, cu referire la specificul postului şi la performanţele candidatului, în raport cu standardele
minime prevăzute în anexele corespunzătoare comisiilor de specialitate; curriculum vitae şi listă de
lucrări ale persoanei recomandate; alte documente în susţinerea propunerii făcute, dacă este cazul.
(3) În cazul specialiştilor cu valoare ştiinţifică şi profesională recunoscută în domeniu, invitaţi în calitate
de cadre didactice asociate, nu sunt aplicabile prevederile alin. (3) lit. a) din Legea nr.1/2011, respectiv
“deţinerea diplomei de doctor”.
Se vor renumerota articolele şi capitolele metodologiei.
5. Se aprobă Raportul de activitate al Centrului de informare, consiliere şi orientare în carieră
(CICOC), pe anul 2013.
6. Se aprobă Raportul Comisie de etică şi deontologie a Senatului pe anul 2013.
7. Se aprobă Raportul de activitate al Centrului pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi
Inovării (CMCDI), pe anul 2013.
8. Se aprobă Raportul de activitate al Centrului de Relaţii Internaţionale (CRI) pe anul 2013.
9. Se aprobă Raportul de activitate al Centrului pentru învăţământul la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi
Formare Continuă (CIDFRFC), pe anul 2013.
10. Se aprobă distribuirea fondului de burse pe semestrul II al anului universitar 2013-2014, după cum
urmează:
- Pentru bursele de ajutor social la nivelul universităţii: 16.15.0 lei/lună.
- Pentru bursele de studiu şi bursele de merit se alocă 145.350 lei/lună distribuiţi astfel:
17.835 lei/lună la Facultatea de Istorie şi Filologie
71.643 lei/lună la Facultatea de Ştiinţe
41.410 lei/lună la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
14.462 lei/lună la Facultatea de Teologie Ortodoxă
- Pentru bursa de sprijin social, „o masă la cantina universităţii” se alocă din veniturile proprii suma
de 20.000 lei (aprox. 40 burse /semestru)
Cuantumul burselor studenţeşti:
Bursa de merit – 350 lei/lună
Bursa de studiu – 300 lei/lună
Bursa de ajutor social – 250 lei/lună
11. Se aprobă organizarea şi susţinerea examenului de finalizarea a studiilor universitare de licenţă, pentru
absolvenţii specializării Informatică, din cadrul Universităţii din Petroşani, în baza protocolului de
colaborare dintre cele două instituţii.
12. Se aprobă organizarea şi susţinerea examenului de finalizarea a studiilor universitare de licenţă, pentru
absolvenţii specializării Măsurători terestre şi cadastru din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca, în baza protocolului de colaborare dintre cele două instituţii.
13. Se aprobă susţinerea examenului de finalizarea a studiilor universitare de licenţă, de către absolvenţii
Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, specializarea Terapie ocupaţională în cadrul
Universităţii din Piteşti, în baza protocolului de colaborare dintre cele două instituţii.
14. Se aprobă susţinerea examenului de finalizarea a studiilor universitare de licenţă, de către absolvenţii
Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, specializarea Educaţie fizică şi sportivă în cadrul
Universităţii din Piteşti, în baza protocolului de colaborare dintre cele două instituţii.
15. Se aprobă susţinerea examenului de finalizarea a studiilor universitare de licenţă, de către absolvenţii
Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, specializarea Ingineria mediului, în cadrul
Universităţii „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca, în baza protocolului de colaborare dintre cele două
instituţii.
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16. Se aprobă cererea d-lui Dăescu Mihail, doctorand în domeniul Istorie, pentru întreruperea studiilor
doctorale, în perioada 20.02.2014 - 30.05.2014, în regim fără taxă.
17. Se aprobă cererea d-lui Şovrea Iustinian, doctorand în domeniul Teologie, pentru întreruperea studiilor
doctorale, în perioada 01.02.2014 - 31.01.2015, în regim fără taxă.
18. Se aprobă modificarea Centralizatorului activităţilor salarizate în regim de plata cu ora, în cazul
referenţilor din comisiilor de doctorat, astfel:
„Referenţii să aibă vârsta sub 70 de ani, cei peste 70 să nu fie încă pensionaţi, iar cei pensionaţi să aibă
calitatea de conducător de doctorat sau să aibă pensia sub plafonul impus de lege.”
Răspunde: Şef Birou Personal – Salarizare.
19. Se aprobă referatul d-nei lect. univ. dr. Chiciudean Gabriela privind tipărirea cursului Introducere în
teoria literaturii, în Seria Didactica.
Răspunde: Şef Birou Tipografie.
20. Se aprobă cererea d-lui prof. univ. dr. Florea Voiculescu pentru menţinerea calităţii de titular după
împlinirea vârstei de 65 de ani, până la sfârşitul anului universitar 2013-2014.
21. Se aprobă cererea d-lui prof. univ. dr. Florea Voiculescu pentru menţinerea calităţii de titular după
împlinirea vârstei de pensionare, în anul universitar 2014-2015.
22. Senatul ia act de cererea studentei d-nei Damian Maria privind acordarea unei burse de ajutor social şi,
având în vedere prevederile Regulamentului de acordare a burselor studenţeşti, răspunsul transmis de
către Facultate de Drept şi Ştiinţe Sociale, precum şi regimul financiar de şcolarizare al studentei, va
comunica un răspuns prin intermediul Comisiei Sociale a Senatului.
23. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, în baza contractului de finanţare
instituţional încheiat între MEN şi UAB.

PREŞEDINTE SENAT
prof. univ. dr. Nicoale Todea

Secretar şef
Ing. Hava Cristina
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