UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918 “
ALBA IULIA
HOTĂRÂREA NR. 52 / 18983
din data de 30.10.2014
Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 29.10.2014,
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 validează alegerile academica parţiale desfăşurate în data de 24.10.2014, cu următoarele rezultate:
Alegerea a doi membri - studenţi, în Senatul UAB
- Bocşa Andreea Maria - Facultatea de Istorie şi Filologie
- Popa Alin - Facultatea de Teologie Ortodoxă
Alegeri pentru completarea consiliilor facultăţilor
Facultatea de Istorie şi Filologie
- Bocşa Andreea Maria - student
Facultatea de Ştiinţe Economice
- Dragolea Larisa - cadru didactic
- Maican Silvia - cadru didactic
- Paştiu Carmen - cadru didactic
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
- Borşan Tudor - cadru didactic
- Oancea Andreea Victoria - student
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
- Bara Angela Monica - cadru didactic
Facultatea de Teologie Ortodoxă
- Pop Alin - student
Alegeri pentru funcţia de Director al Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport
- Şimon Sorin - cadru didactic
Se aprobă reluarea alegerilor pentru completarea Consiliului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale cu 3
membri - studenţi, după următorul program:
- 05 noiembrie - data limită de depunere a candidaturilor;
- 10 noiembrie - desfăşurarea alegerilor.

2.

Se aprobă Planul editorial în Seria Didactica pe anul universitar 2014 - 2015.

3.

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi
Organigrama de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Ştiinţe Economice.

4.

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti şi
Organigrama de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti.

5.

Se aprobă Regulamentul privind prelungirea activităţii cadrelor didactice şi de cercetare după
împlinirea vârstei de 65 de ani.

6.

Se aprobă modificarea Metodologiei de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare în cadrul
Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, după cum urmează:
- Art. 9, alin (1), lit. a) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 9. (1) Standardele minime obligatorii interne pentru înscrierea candidaţilor la concursul pentru
ocuparea posturilor didactice constau în îndeplinirea cumulativă a prevederilor de la literele a) şi b), şi
anume:
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a) - Pentru postul de conferenţiar şi profesor, acoperirea a cel puţin 2 discipline din postul scos la 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 Didactica sau în
edituri din ţară sau străinătate,
- Pentru postul de lector acoperirea cel puţin a unei discipline care conţine ore de curs, din postul scos la
concurs, cu cursuri didactice publicate de către candidat, în calitate de autor sau co-autor, în Seria
Didactica sau în edituri din ţară sau străinătate.”
- Se completează metodologia cu Art. 20 şi Art. 21, cu următorul conţinut.
„Art. 20. (1) Se consideră a fi implicate în procedura de concurs persoanele care:
a) participă în procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs;
b) sunt membri sau membri supleanţi ai comisiei de concurs;
c) sunt implicaţi în decizii de evaluare profesională sau administrativă în cadrul concursului;
d) sunt implicaţi în soluţionarea contestaţiilor.
(2) Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care:
a) sunt soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulţi candidaţi;
b) sunt angajate în aceeaşi instituţie cu un candidat care deţine o funcţie de conducere şi sunt
subordonate ierarhic candidatului;
c) sunt asociate cu un candidat în societăţi comerciale în care deţin, fiecare, părţi sociale care reprezintă
cel puţin 10% din capitalul societăţii comerciale;
d) sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care un candidat a avut calitatea de director
de proiect, în ultimii 5 ani anteriori concursului;
e) beneficiază ori au beneficiat în ultimii 5 ani anteriori concursului de servicii sau foloase de orice
natură din partea unui candidat.
Art. 21. În situaţia în care, în urma câştigării unui concurs de către un candidat, una sau mai multe
persoane din instituţia de învăţământ superior urmează să se afle într-o situaţie de incompatibilitate
conform art. 295 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, numirea pe post şi acordarea titlului universitar de către
instituţia de învăţământ superior sau a gradului profesional de cercetare-dezvoltare poate avea loc numai
după soluţionarea situaţiei/situaţiilor de incompatibilitate. Modalitatea de soluţionare a situaţiei de
incompatibilitate se comunică Ministerului Educaţiei Naţionale în termen de două zile lucrătoare de la
soluţionare”.
Metodologia se actualizează cu renumerotarea articolelor.
7.

Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Alexandru Tănase, preşedintele Curţii
Constituţionale a Republicii Moldova, la propunerea Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Administrative.
Ceremonia de decernare a titlului va avea loc în data de 29 noiembrie 2014.

8.

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi, pentru:
Prelungirea studiilor doctorale
Domeniul Contabilitate:
- Mircescu Gabriel Dumitru - 6 luni
- Bumba (Belenesi) Marioara – 6 luni
- Rus Luminiţa – 6 luni
Domeniul Filologie:
- Neagoe (Mircea) Cosmina-Maria – 1 an
- Perneac (Covaci) Adriana Oana - 6 luni
- Roşca (Mureşan) Maria Elisabeta – 6 luni
- Vănoagă (Pop) Cristina-Matilda – 1 an
- Vladislav-Mihuţ (Hassoun) Anca – 1 an
Domeniul Istorie:
- Boncut Nicoleta - 6 luni
- Drâmbărean Matei – 6 luni
- Giurgiu (Lupu) Gianina – 6 luni
- Nicolaescu Nicolae-Alexandru – 6 luni
- Petresc-Cohîltir Anca-Dorina - 6 luni
- Ştefu Viorel - 6 luni
- Şerban Radu Ciprian – 6 luni
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Domeniul Teologie:
- Băgăcian Ovidiu – 6 luni
- Nedelea Jan – 6 luni
- Pîrvu Ion – 6 luni
- Porcescu Octavian Paul - 6 luni
Întrerupere studiilor doctorale
- Iosza (Nistor) Lavinia-Erika, domeniul Contabilitate - 6 luni
Retragerea de la studiile doctorale
- drd. Hadade Mariana - Domeniul Contabilitate
- drd. Popa (Gordeş) Mihaela - - Domeniul Contabilitate
- drd Goronea Toma– Domeniul Istorie
Se aprobă exmatricularea următorilor doctoranzi:
Domeniul Filologie:
- Trifan (Pintea) Crina-Maria
- Mândruţiu (Petran) Ioana-Raluca
Se aprobă transferul următorilor doctoranzi la un alt conducător de doctorat din acelaşi domeniu, în cadrul
IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia:
- drd. Bumbescu Sorina-Simona - domeniul Contabilitate
- drd. Focşan Ionela - domeniul Contabilitate
- drd. Stanciu Liviu - domeniul Teologie
9.

Se aprobă Manualul Calităţii (MC - UAB), întocmit conform cerinţelor ISO 9001:2008 şi următoarele
proceduri:
- PS-01 - Controlul documentelor;
- PS.02 - Controlul înregistrărilor;
- PS.03 - Auditul intern;
- PS.04 - Controlul produsului neconform;
- PS.05 - Acţiuni corective;
- PS.06 - Acţiuni preventive;
- PO 01.001 - Elaborarea documentelor de managementul calităţii;
- PO 22.005 - Modul de salarizare al conducătorilor de doctorat;

10. Se aprobă perioadele în care se face programarea concediului de odihnă al cadrelor didactice, în anul
universitar 2014 - 2015, respectiv: vacanţa de iarnă, vacanţa intersemestrială şi vacanţa de vară.
11. Se aprobă cererea d-lui Gintagan Gabriel, absolvent al Facultăţii de Drept „Simion Bărnuţiu” din carul
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, pentru a susţine examenul de licenţă, în specializarea Drept, în
cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în sesiunea
februarie 2015.
12. Se aprobă cererea d-lui lect. univ. dr. Attila Tamas Szora pentru desfăşurarea unor activităţilor didactice în
cadrul Universităţii „Babeş - Bolyai” din Cluj - Napoca, în anul universitar 2014-2015.
13. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborarea între Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
şi Consiliul Judeţean Alba având ca obiect reabilitarea clădirii care adăposteşte Sala Unirii şi Institutul de
Arheologie Sistemică „Iuliu Paul” din perimetrul Cetăţii.
PREŞEDINTE SENAT
prof. univ. dr. Nicolae Todea
Secretar şef UAB
Hava Cristina
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