UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918 “
ALBA IULIA

HOTĂRÂREA NR. 25 / 7555
din data de 29.05.2014
Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 28.05.2014,
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 planurile de învăţământ pentru programele de studii universitare de licenţă şi masterat, pentru anul
universitar 2014-2015, din domeniile Istorie, Limbă şi literatură, Contabilitate, Administrarea afacerilor,
Marketing, Finanţe, Inginerie geodezică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Ingineria mediului,
Informatică, Drept, Administraţie publică, Asistenţă socială, Sociologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Teologie,
Muzică.
Planul de învăţământ pentru programul de studiu Educaţie fizică şi sportivă, alcătuit în conformitate cu
standardele ARACIS, se va supune aprobării prin consultarea on-line a Senatului, după finalizarea acestuia.
2. Se aprobă modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor
universitare de licenţă şi masterat în anul universitar 2013-2014, în conformitate cu OMEN 183/16.04.2014,
astfel:
- Art. 3, alin (3) va avea următorul conţinut:
„(3) Universitatea organizează examen de disertaţie pentru absolvenţii programelor de masterat care nu se
mai regăsesc în structura actuală a Universităţii, dar fac parte din domenii de master acreditate.”
- Art. 11 lit. b) se completează la sfârşit cu: „după avizul Consiliului de administraţie”.
- Art. 11 lit. c) se completează la sfârşit cu: „după avizul Consiliului de administraţie”.
- Se introduce Cap. VI. Examene de finalizare a studiilor pentru programele universitate organizate în
baza Legii nr. 84/1995, cu următorul conţinut:
Art. 20 – (1) Programele de studii universitare organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru absolvenţii care au beneficiat de prelungire de
studii, se finalizează:
a) cu examen de licenţă/diplomă, pentru studiile în învăţământul universitar de lungă durată;
b) cu examen de absolvire, pentru studiile în învăţământul universitar de scurtă durată.
(2) Absolvenţii specializărilor de colegiu sau ai programelor de studiu ce nu se mai regăsesc în structura
actuală a universităţii şi care au beneficiat de prelungire de studii, dar nu au promovat ori nu s-au prezentat la
examenele de finalizare a studiilor, se pot prezenta la examenul de finalizare în sesiunile programate.
(3) Tematica şi bibliografia (actualizată dacă este cazul) pentru proba de evaluare a cunoştinţelor
fundamentale şi de specialitate se stabilesc de către Consiliile facultăţilor, în conformitate cu planurile şi
programele de învăţământ după care au studiat absolvenţii din ultima promoţie şi se aduc la cunoştinţă celor
interesaţi prin afişare cu cel puţin 1 lună înainte de examen.
(4) Înscrierea candidaţilor se efectuează cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea examenului, cu
respectarea strictă a prevederilor legale şi a prezentei metodologii.
- Se completează Art. 21 cu 2 aliniate care au următorul conţinut:
„(2) Absolvenţii programelor de studii care nu se înscriu la examenele de finalizare a studiilor în prima
sesiune sunt consideraţi în prelungire de şcolaritate până la înscrierea şi susţinerea acestor examene.
(3) Absolvenţii care nu au promovat examenele de finalizare a studiilor sunt consideraţi în prelungire de
şcolaritate până la înscrierea într-o altă sesiune pentru susţinerea acestor examene.”
Metodologia se actualizează cu modificările aprobate şi se renumerotează.
3. Se aprobă distribuirea cifrei de şcolarizare alocată pentru anul universitar 2014 – 2015, pe programe de
studiu de licenţă şi masterat conform anexei la prezenta hotărâre.
4.

Nu se aprobă propunerea de modificare a Regulamentului Inter şi respectiv a Contractului Colectiv de muncă
privind acordarea concediului fără plată.

5. Se aprobă revizuirea procedurii PO 05.012 - Metodologie privind menţinerea calităţii de titular în
învăţământ şi/sau cercetare şi recunoaşterea calităţii de titular a cadrelor didactice pensionate care au avut
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calitatea de titular, după împlinirea vârstei de 65 de ani, în conformitate cu Decizia Curţii Constituţionale a
României nr. 397/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 663/ 29.10.2013.
6. Se aprobă procedurile operaţionale:
- PO 21 002 – Utilizarea programului APM
- PO 22.001 – Admiterea la studii universitare de doctorat
- PO 22.002 – Redactarea, evaluarea şi susţinerea rapoartelor de cercetare
- PO 22.003 – Înscrierea în vederea susţinerii tezei de doctorat
- PO 22. 004 – Susţinerea publică a tezei de doctorat
- PO 13. 027 – Fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ
7. Se aprobă modificarea si reactualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră.
8. Se aprobă modificarea structurii personalului didactic auxiliar şi nedidactic pe anul 2014, aprobată începând cu
01.02.2014, şi scoaterea la concurs a următoarele posturi:
Funcţie post vacant/
Serviciul/ Biroul/Centrul
Număr de posturi/Menţiuni
Adm-tor financiar debutant (S) –Poz.20 Serviciul Tehnic şi de Investiţii 1 Obţinut prin transformarea
postului de informatician gr. II (SSD)
Consilier juridic debutant (S)–
achiziţii publice, poz. 19

Serviciu Tehnic şi Investiţii

1 Obţinut prin transformarea
postului de adm. patrim.gr. II (S)

Muncitor calificat tr. II (lăcătuş) – poz.32 Serviciu Tehnic şi Investiţii

1

Vacantat prin pensionare

Centrul ID – extensia Deva

1

Obţinut prin transformarea
post. de secretar gr.I (SSD)

1

Vacantat prin pensionare

1

Vacantat prin plecare

3

Vacantate prin plecare şi
pensionare

Adm-tor financiar tr. II (M) - poz. 246
Adm-tor patrimoniu tr.I (M) – Poz.84
Muncitor necalificat – Poz.106
Îngrijitor –Poz. 98,99,103
(2 la spălătorie şi 1 la Corp B)

Serviciul APA
Serviciul APA
Serviciul APA

Muncitor calificat tr. I (instalator)

Serviciul Social

Psiholog (S).

CICOC

1 Obţinut prin transformarea
unui post de magaziner cfm.
AdreseiMEN nr.837/08.10.13
1
Obţinut prin transformarea
post de bibliotecar gr. II (S) –
poz.175 şi transfer la CICOC

9. Se aprobă susţinerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă, în sesiunea iunie-iulie 2014,
de către absolvenţii programului de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, din cadrul
Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
10. Se aprobă cererea d-lui Decean Nicolae pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor de lungă durată,
specializarea Teologie asistenţă socială, în conformitate cu Metodologia de finalizare a studiilor în anul
universitar 2014-2015.
11. Nu se aprobă cererea d-lui ing. Marina Florin pentru prelungirea concediului fără plată pe o perioadă mai
mare de 120 zile lucrătoare /an calendaristic.
12. Nu se aprobă cererea d-lui asist. univ. dr. Lucian Bîgiu privind acordarea concediului de odihnă în perioada 25
iunie – 31 iulie 2014, având în vedere activităţile Departamentului de Filologie din această perioadă, precum şi
situarea ei în afara perioadei aprobate de acordare a concediilor de odihnă pentru cadrele didactice în anul
universitar 2013-2014.
13. Se aprobă cererile următorilor doctoranzi pentru:
- Prelungirea studiilor doctorale: Fulop Arpad (6 luni); Ioana Dorin (6 luni); Mircescu Gabriel Dumitru (6
luni); Niţu Gloria Casandra (6 luni); Perneac (Covaci) Adriana Oana (6 luni); Pintea Crina (6 luni); Vănoagă
(Pop) Cristina Matilda (6 luni); Vadislav-Mihuţ (Hassoun) Anca (6 luni); Ciobanu (Chira) Carmen (6 luni);
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Sabău Danil (6 luni); Scrociob (Mirea) Diana (6 luni); Drîmbărean Matei (6 luni); Băgăcian Ovidiu (6 luni);
Bufnea Cosmin (6 luni), Pîrvu Ion (6 luni).
- Întreruperea studiilor doctorale: Chiş (Chira) Anca Oana (2 ani); Ilin (Sora) Adriana Marinela (6 luni);
Mândruţiu (Petran) Ioana Raluca (6 luni); Giurgiu (Lupu) Gianina (2 luni).
- Retragerea de la studiile doctorale: Cernău Ioan Valentin; Muntean Alexandru Ilie.
Se aprobă exmatricularea drd. Moşneag Cornel – Domeniul Istorie.
Răspund: Directorii Şcolilor Doctorale.
14. Se aprobă referatul d-nei prof. univ. dr. Eva Mârza privind realocarea a 2 burse doctorale în cadrul studiilor de
doctorat din domeniul Istorie, doctoranzilor Nicolescu Nicolaie Alexandru şi Gînţa Carmen Anca, având în
vedere retragerea, respectiv exmatricularea unor doctoranzi.
Răspunde: Director Şcoală Doctorală de Istorie.
15. Se aprobă cererea d-nei Neacşu Ştefania Nicoleta, absolventă a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu,
Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, specializarea Drept, pentru a susţine examenul de finalizare a studiilor
în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii „1 Decembrie 1918”, în sesiunea iunie-iulie
2014.
16. Se aprobă cererea d-lui Florea Nicolae, absolvent al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de
Drept „Simion Bărnuţiu”, specializarea Drept, pentru a susţine examenul de finalizare a studiilor în cadrul
Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii „1 Decembrie 1918”, în sesiunea iunie-iulie 2014.
17. Se aprobă cererea d-nei Staicu Felicia pentru acordarea unui concediu fără plată de 120 de zile lucrătoare,
începând cu data de 02.06.2014.
Răspunde: Şef Birou Personal – Salarizare.
18. Se aprobă plata cu ora a activităţilor desfăşurate în cadrul comisiilor de licenţă pentru examinarea absolvenţilor
altor universităţi, dacă examinarea are loc în afara universităţii. Plata se va face în limita sumelor prevăzute în
protocoalelor de colaborare, cu o normare de 5 studenţi/oră.
Răspunde: Şef Birou Personal – Salarizare.
19. Se aprobă acordarea din venituri proprii, pentru anul universitar 2012-2013, a 10 burse în valoare de 1310
lei/student, pentru studenţii masteranzi înmatriculaţi în anul universitar 2012-2013 în anul I pe locuri cu taxă,
în cadrul programului de masterat nou înfiinţat Mediere interculturală şi interreligioasă.
20. Se aprobă desemnarea d-lui conf. univ. dr. Felician Cotea pentru a face parte din comisiile de
licenţă/disertaţie, domeniul Drept, sesiunea 2014, în cadrul Universităţii AGORA din Oradea.

PREŞEDINTE SENAT
prof. univ. dr. Nicoale Todea
Secretar şef
Ing. Hava Cristina
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