UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918 “
ALBA IULIA
HOTĂRÂREA NR. 3 / 3289
din data de 18.02.2015
Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 18.02.2015 ,
În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului,
HOTĂRÂŞTE:
1. Se validează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante desfășurate în
semestrul I al anului universitar 2014 – 2015 și ocuparea posturilor de către următoarele cadre didactice:
FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI
Departamentul de Științe Exacte și Inginerești
Profesor, poz. 1 - Ienciu Ioan
Conferențiar, poz. 2 – Oprea Luciana
Conferențiar, poz. 3 – Popa Dorin Victor
Lector, poz. 10 – Muntean Maria Viorela
Lector, poz. 12 – Bîrluțiu Adriana
Asistent, poz. 15 – Popa Ioan Lucian
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Departamentul de Științe Juridice și Administrative
Conferențiar, poz. 1 – Lazăr Ioan
Lector, poz. 5 – Bogdan Manole Decebal
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Lector, poz. 1 – Nanu Cristina Eugenia
Departamentul pentru Educație Fizică și Sport
Conferențiar, poz. 2 – Grigore Constantin
Numirea pe post se va face în baza deciziei Rectorului.
Răspunde: Șef Birou Personal – Salarizare.
2. Se aprobă Raportul Centrului de Managementul Cercetării, Dezvoltării și Inovării, pe anul 2014.
3. Se aprobă Raportul Comisiei Senatului de evaluare profesională, pe anul 2014.
4. Se aprobă Raportul Comisiei Senatului pentru acordarea titlurilor și distincțiilor universitare, pe
anul 2014.
5. Se aprobă Metodologia de evaluare a calității corpului profesoral.
6. Se aprobă Metodologia de evaluare a calității personalului din certare.
7. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului pentru Transfer
Tehnologic din cadrul CMCDI.
8. Se aprobă Procedura operațională PO 14. 008 – Aplicarea Sistemului European de Credite
Transferabile (ECTS).
9. Se aprobă revizuirea 2 a Procedurii operaționale 05. 009 – Promovarea în grade/trepte profesionale și
promovarea în urma absolvirii învățământului superior de lungă sau de scurtă durată în domeniul
postului, a personalului nedidactic și a personalului didactic auxiliar.
10. Se aprobă Raportul de activitate al Centrului pentru Învățământul la Distanță, Frecvență Redusă
și Formare Profesională, pe anul 2014.
11. Se aprobă Raportul Comisie Senatului pentru Relații Internaționale, pe anul 2014.
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12. Se aprobă referatul d-nei conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu privind organizarea unei sesiuni speciale de
examene în perioada 06 – 12 iulie 2015, pentru studenții beneficiari ai graturilor Erasmus – mobilități de
studiu, pentru disciplinele care nu pot fi echivalate cu cele studiate la universitățile partenere.
De asemenea se aprobă organizarea unei sesiuni speciale pentru susținerea colocviilor de practică, în data
de 07 septembrie 2015, pentru acei studenți ale căror programe de studiu nu includ practica de specialitate,
urmând ca aceștia sa efectueze practica pe parcursul lunii august.
Lista studenților va fi anunțată facultăților interesate de către CRI.
Răspund: Decanii facultăților.
13. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Domnului Profesor Volker Wollmann, arheolog
și istoric al culturii trasilvănene, la propunerea Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie.
14. Se aprobă modificarea Procedurii operaționale PO 22.005 privind modul de salarizarea conducătorilor de
doctorat, astfel:
La art. 4.1 / Tabel – col 2 – se menționează: % de majorare a salariului de încadrare din grilă
Sub tabel se menționează: Salariile de încadrare modificate conform tabelului de mai sus,
constituie bază de calcul pentru celelalte sporturi.
- Art. 4.2 va avea următorul conținut: ”În funcție de veniturile Școlilor Doctorale, majorarea
salariului de încadrare din grilă, conform tabelului de mai sus, poate fi modificată cu aprobarea
Senatului.”
15. Se aprobă cererea d-nei asist. univ. dr. Adriana Bîrluțiu privind completarea Planului Editorial 2014
- 2015 cu publicarea în Seria Didactica a unor note de laborator necesare anului II Informatică.
Răspunde: Șef Birou Tipografie.
16. Se aprobă tarifele de închiriere pe anul 2015, a sălii de mese din incinta Cantinei studențești, după cum
urmează:
- Pentru clienți terți - 2.100 RON
- Pentru angajații UAB - 1.100 RON
- Fond de garanție – 200 RON
17. Nu se aprobă cererea d-nei Adam Andreea, absolventă a Universității ARTIFEX din București, privind
susținerea examenului de licență în cadrul Universității ” Decembrie 1918” din Alba Iulia.
18. Se aprobă referatul d-lui conf. univ. dr. Ioan Ienciu privind numirea unei comisii de cercetare
disciplinară prealabilă a absenței din instituție în perioada 19 - 23 ianuarie 2015, a cadrelor didactice
conf. univ. dr. Emilian Ceuca și lect. univ. dr. Ovidiu Domșa, fără acordul și înștiințarea conducerii
departamentului.
Președinte:
conf. univ. dr. Ioan Ienciu
Membri:
prof. univ. dr. Ioan Ileană
conf. univ. dr. Corina Rotar
lect. univ. dr. Constantin Huțanu - reprezentant al Sindicatului
Secretar:
ing. Joldeș Gabriela
19. Se aprobă prezentarea în ședința Senatului din luna martie 2015, a stadiului de îndeplinirea a criteriilor
minimale anuale de către cadrele didactice la nivelul tuturor departamentelor. Directorii de
departamente vor fi invitați la ședință pentru prezentarea situațiilor pe fiecare departament.
20. Se aprobă completarea Comisiei de acordare a titlurilor și distincțiilor universitare cu d/l conf. univ.
dr. Ioan Ienciu , Decanul Facultății de Științe Exacte și Inginerești.
PREȘEDINTE SENAT
prof. univ. dr. Nicolae Todea
Secretar șef UAB
Hava Cristina
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