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UNIVERSITATEA  „ 1 DECEMBRIE 1918 “   

ALBA  IULIA    

               

                                                      

 

 HOTĂRÂREA  NR. 61 /22297 

din data de 18.12.2014 

 

 

 Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 17.12.2014, 

 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 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015. 

 

2.  Se aprobă Raportul cu privire la îndeplinirea obiectivelor din Planul operaţional pentru  anul 2014.  

 

3.  Se aprobă Raportul anual privind auditul intern de calitate, pe anul 2014, în conformitate cu SR EN 

ISO 9001:2008. 

 

4.  Se aprobă Raportul de evaluare internă a calităţii educaţiei, pe anul 2014, cu amendamentele aprobate 

de Senat.  

 

5.  Se aprobă Raportul de activitate a Centrului pentru Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră 

(CICOC), pe anul 2014.  
 Se aprobă Organigrama Centrului pentru Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră, actualizată.  

 

6.  Se aprobă Raportul anual al Comisie de etică şi deontologie universitară, pe anul 2014. 

 

7.  Se aprobă revizuirea Cartei Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în concordanţă cu legislaţia 

în vigoare referitoare la programele de formare psihopedagogice, respectiv modificarea art. 30, care va avea 

următorul conţinut: 

 „Art.30. – (1) Programele de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia 

didactică, sunt organizate prin departamentul de specialitate cu profil psihopedagogic, Departamentul 

pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD). 

(2) Programele de formare psihopedagogică de nivel I şi II pot fi urmate pe parcursul studiilor universitare 

de licenţă, respectiv master sau în regim postuniversitar. 

(3) Pregătirea psihopedagogică se finalizează prin obţinerea certificatului de absolvire a programelor de 

formare psihopedagogică. 

(4) Pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă în specialitatea pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I. 

 

8.  Se aprobă Carta auditorului intern, revizuită şi actualizată. 

 

9.  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Compartimentului de audit public intern, 

revizuit şi actualizat.  

 

10.   Se aprobă Sistemul creditelor de studii. Ghidul utilizatorului, revizuit şi actualizat, cu amendamentele 

aprobate de Senat.  

 

11.  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Istorie şi Filologie, actualizat. 

 Se aprobă Organigrama Facultăţii de Istorie şi Filologie, actualizată. 
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12.  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, actualizat. 

 Se aprobă Organigrama Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, actualizată. 

 

13.  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a oficiului Juridic, actualizat. 

 

14.  Se aprobă organigramele universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru anul 2015, respectiv: 

 - Organigrama executivă  

 - Organigrama structurilor de conducere  

 - Organigrama funcţiilor de conducere 

 - Organigrama Consiliului de administraţie 

 - Organigrama IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  

 - Organigrama Direcţiei Generale Administrative 

 

15.  Se aprobă Structura personalului didactic auxiliar, a personalului de cercetare şi personal nedidactic, 

pa anul 2015. 
 

16.  Se aprobă procedurile operaţionale: 

 - PO 11.021 - Derularea misiunii ad-hoc 

 - PO 11.022 - Misiunea de consiliere 

 - PO 21.001 - Managementul riscului 

 - PO 23.003 - Semnalarea neregularităţilor 

 - PO 23.004 - Accesul la resurse 

 

17.  Se aprobă modificarea Procedurii operaţionale PO 19.009 cu privire la plata activităţilor la ID, respectiv la 

capitolul Normarea în statele de funcţii ale activităţilor didactice specifice formei ID, lit. b), va avea 

următorul conţinut:   

 „b) AT la distanţă, pe suport la studenţilor/cursanţilor şi de TC la fiecare disciplină se normează cu 1 

oră/grupă/săptămână. (1 oră convenţională /grupă /săptămână);” 

 

18.  Se aprobă acordarea Burselor de performanţă ştiinţifică următorilor studenţi: 

 - Bena Ion - anul II masterat Marketing, Facultatea de Ştiinţe Economice 

 - Szekely (Cadar) Lorendza Victoria - anul III AA , Facultatea de Ştiinţe Economice 

 - Cucui Irina Alina - anul II master Informatică,  Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti 

 - Oancea Andrada Victoria - anul III IM, Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti 

 Cuantumul bursei, începând cu 01.12.2014, va fi de 700 lei/lună. Bursele se acordă în conformitate cu 

prevederile Regulamentului privind acordarea Burselor de performanţă ştiinţifică. 

 

19.  Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat, 

sesiunea februarie 2015, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, după cum urmează: 

 Examen de licenţă 

 - Măsurători terestre şi cadastru - 16-17 februarie 2015, ora 9.00 

 - Informatică - 16-18 februarie 2015, ora 9.00 

 Examen de disertaţie  
 - Programare avansată şi baze de date - 17 februarie 2015, ora 9.00 

 - Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar - 17 februarie 2015, ora 9.00. 

 Comisiile de examen sunt cele stabilite pentru prima sesiune, din luna iulie 2014. 

 

20.  Se aprobă referatul d-lui conf. univ. dr. Ioan Ienciu privind modalitatea de susţinere a probei de evaluare a 

cunoştinţelor generale şi de specialitate în cadrul examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă, 

promoţia  2015, la specializările: 

 - Electronică aplicată - oral 

 - Ingineria mediului - scris 

 - Măsurători terestre şi cadastru - oral 

 - Informatică - scris 
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21.   Se aprobă Raportul privind accesul la informaţiile de interes public, în anul 2014. 

 

22.  Nu se aprobă cererea d-nei Duban Carina pentru acordarea unui concediu fără plată, având în vedere 

perturbarea activităţii din cadrul Bibliotecii. 

 

23.  Se aprobă cererea d-nei Nistora Daniela pentru acordarea a 120 zile de concediu fără plată începând cu data 

de 01.01.2015, conform art. 27 alin (2) din CCM. 

 Răspunde: Şef Birou Personal – Salarizare. 

 

24.  Se aprobă cererea d-nei conf. univ. dr. Tulbure Ildiko pentru desfăşurarea unor activităţi didactice în anul 

universitar 2014-2015, în regim de plata cu ora, în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti.  

 

25.  Se aprobă diferenţierea tarifelor de închiriere a sălilor de sport ale Universităţii, respectiv: 

 - Sala mare de Sport - minim 100 lei/oră 

 - Sala de sport - corp C - minim 40 lei/oră 

 

26.  Se aprobă referatul d-nei conf. univ. dr. Corina Rotar privind efectuarea activităţilor didactice din posturile 

de lector, poz. 30 şi conferenţiar, poz. 2, din statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Exacte şi 

Inginereşti, pe perioada suspendării contractului de muncă al d-nei lect. univ. dr. Oprea Luciana. Activităţile 

aferente sem. I şi semestrului II din posturile menţionate vor fi desfăşurate conform documentului anexat, în 

regim de plata cu ora.  

 Răspund: Şef Birou Personal – Salarizare şi Director DSEI.. 

 

27.  S-a aprobat cererea d-nei asist. univ. dr. Adriana Bârluţiu pentru completarea Planului editorial în Seria 

Didactica şi tipărirea lucrării  „Note de curs - Programarea orientată pe componente”, în 50 de exemplare.    

 Răspunde: Şef Birou Tipografie. 

 

28.  Senatul ia act de cererea de demisie din Senat a d-lui conf. univ. dr. Ioan Ienciu, ca urmare a numirii sale în 

funcţia de Decan al Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti.  

 Senatul aprobă demararea procedurilor privind alegerea unui membru al Senatului - cadru didactic - 

reprezentant al Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, conform următorului calendar: 

 15 ianuarie 2015 - data limită de depunere a candidaturilor  

 21 ianuarie 2015 - organizarea alegerilor  

 29 ianuarie 2015 - validarea alegerilor în Senat. 

 După acelaşi calendar se vor organiza alegeri academice parţiale pentru: 

 - alegerea Directorului Departamentului de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti (validarea în Consiliul facultăţii 

27.01.2015) 

 - alegerea a 2 membri - studenţi - în Consiliul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale (validarea în 

Consiliul facultăţii 27.01.2015). 

 

 

 

PREŞEDINTE SENAT  

prof. univ. dr. Nicoale Todea 

 

 

 

 

 

             Secretar şef 

             Hava Cristina  


