
UNIVERSITATEA  „ 1 DECEMBRIE 1918 “   

ALBA IULIA 

                                                        

         HOTĂRÂREA  NR. 7 / 7971 

din data de 30.04.2015 

 

 Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 29.04.2015 , 

 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 aprobă Regulamentul privind  acordarea gradațiilor de merit pentru cadrele didactice din 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
Se aprobă numărul maxim de gradații de merit ce pot fi acordate pe fiecare facultate și anume:  

  Facultatea de Istorie și Filologie - 7 

  Facultatea de Științe Economice - 6 

  Facultatea de științe Exacte și Inginerești - 9 

  Facultatea de Drept și Științe Sociale - 9 

  Facultatea de Teologie Ortodoxă - 4 

  Total – 35 

  Se aprobă calendarul de desfășurare a procesului de acordare a gradațiilor de merit: 

  04.05.2015 – 11.05.2015 - Depunerea dosarelor de către candidați și înregistrarea lor la secretariatele 

facultăților; 

12.05.2015 – 15.05.2015 - Verificarea și avizarea dosarelor de către Directorii de departamente; 

18.05.2015 – Avizarea dosarelor, ierarhizarea candidaților și întocmirea listelor cu cadrele didactice 

propuse pentru a beneficia de gradații de merit de către Consiliile facultăților; 

18.05.2015, ora 15 – Afișarea listelor la avizierele facultăților; 

19.05.2015 - Depunerea contestațiilor și înregistrarea lor la Secretariatul General al Universității 

20.05.2015 – 22.05.2015 - Rezolvarea contestațiilor și avizarea listelor finale de către Comisia de evaluare 

profesională a Senatului.  

27.05.2015 - Aprobarea gradațiilor de merit de către Senat;  

  

2. Se aprobă numărul de locuri pentru admiterea la studii universitare de licență și masterat, pentru 

anul universitar 2015-2016, conform anexei. 
 

3. Se aprobă modificarea procedurii operaționale PO 05. 009 privind promovarea personalului în 

trepte/grade profesionale și promovarea în urma absolvirii învățământului superior de lunga durată 

sau scurtă durată, în domeniul postului, prin introducerea unor reglementări pentru anul 2015, prin 

excepție de la prevederile Cap. V.I.2, Cap. V.I.6 și Cap. V.3.6. 

Se aprobă demararea procedurilor pentru promovarea personalului didactic auxiliar și nedidactic, care 

îndeplinește condițiile de promovare, în conformitate cu PO 05.009.  

 

4. Se validează rezultatele examenului de promovare a d-nei Orișa Delia, pe postul de administrator 

financiar gr. III (S). 

Se aprobă transformarea postului de administrator financiar (S) debutant în post de administrator 

financiar gr. III (S), în cadrul Serviciului Tehnic, în urma promovării d-nei Oprișa Delia. 

 Răspunde: Șef Birou Personal - Salarizare. 

 

5. Se aprobă comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, 

promoția 2015, precum și calendarul desfășurării lor în sesiunea iunie iulie, conform propunerilor 

facultăților. 

 

6. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de 

abilitare. 
 

7. Se aprobă modificarea Metodologiei de ocupare  a posturilor didactice și de cercetare vacante în 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, astfel: 

- Se modifică art. 18 care va avea următorul conținut: 

 Art. 18. (1) Îndeplinirea de către un candidat a condițiilor legale de prezentare la concurs, pe baza 

verificării existenței și autenticității documentelor necesare, aflate în dosarul candidatului, conform 

Art.16, este certificată prin avizul Oficiului juridic al Universității. Avizul este comunicat candidatului în 



cel mult 48 de ore de la emiterea sa, dar cu nu mai puțin de 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării primei 

probe a concursului.  

(2) Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs vor fi invitați de către 

universitate la susținerea probelor de concurs. 

- Se modifică art. 24, care va avea următorul conținut: 

Art. 24. (1) Comisia de concurs are obligația de a întocmi baremul de apreciere a candidaților, în 

concordanță cu specificul postului, specificul probelor de concurs, respectiv, acolo unde este cazul, cu 

tema stabilită pe baza tematicii anunțate pe pagina web a concursului.  

 (2) Înainte de desfășurarea efectivă a probelor de concurs, comisia are obligația de a verifica 

informațiile din fișa de verificare și îndeplinirea standardelor minimale impuse, interne și naționale, 

precum și îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 14, alin (1). Dacă în urma verificărilor un 

candidat nu îndeplinește aceste prevederi comisia va trece la eliminarea acestuia din concurs.  

 

8. Se aprobă Procedura operațională PO 21. 004 privind consilierea psihologică a 

studenților/absolvenților. 

 

9. Se aprobă organizarea examenul de finalizare a studiilor universitare de licență pentru absolvenții 

promoției 2015, ai Fundației Universitare „ALMA MATER” - Universitatea „ALMA MATER” din 

Sibiu, specializările Administrație publică și Pedagogia învățământului primar și preșcolar, în cadrul 

Facultății de Drept și Științe Sociale. 

 

10. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, IPS prof. univ. dr. Andrei Andreicuț, 

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă. 

 

 

PREȘEDINTE SENAT 

prof. univ. dr. Nicolae Todea 

 

 

 

 

 

 

                 Secretar șef 

                 Hava Cristina  


