MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”
ALBA IULIA
Nr. 11/3825/21.03.2013

HOTĂRÂRI
ale Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
din data de 20.03.2013

1. S-a aprobat Raportul asupra evoluţiei activităţii Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul
2012.
2. S-a aprobat propunerile CA privind criteriile minimale anuale pentru evaluarea activităţii de cercetare
ştiinţifică:
- pentru cadrele didactice (asistent, lector, conferenţiar, profesor) - un articol ISI (Journal sau Proceeding)
sau un articol BDI (Journal sau Proceeding).
- pentru cercetători (CS, CS III, CS II, CS I) – 2 articole ISI sau 3 articole BDI
Articolele sunt punctate integral în cazul autorului unic sau în cazul în care sunt publicate în colaborare cu
autori din altă instituţie din ţară sau din afara ţării. Articolele sunt punctate proporţional cu numărul autorilor
în cazul publicării lor în colaborare cu alţi autori din universitate.
3. S-a aprobat Centralizatorul activităţilor necuprinse în posturile didactice din statele de funcţii, salarizate
în regim de plata cu ora, conform tabelelor anexate.
4. S-a aprobat Procedura privind stabilirea granturilor aferente mobilităţilor din cadrul Programului
ERASMUS (PO 17. 014).
5. S-au aprobat procedurile operaţionale elaborate de Biroul Personal - Salarizare, respectiv:
- PO 05.003 – Stabilirea drepturilor salariale ale cadrelor didactice;
- PO 05.004 - Stabilirea drepturilor salariale ale personalului nedidactic şi didactic auxiliar;
- PO 05.006 – Elaborarea statelor de plată;
- PO 05.007 – Eliberarea adeverinţelor de salariu/salariat;
- PO 05.007 – Promovarea în grade/trepte profesionale şi promovarea în urma absolvirii învăţământului
superior de lungă sau de scurtă durată în domeniul postului;
- PO 05.010 – Întocmirea anexei la fişa de post a cadrelor didactice;
- PO 05.011 – Salarizarea activităţilor didactice care intră sub incidenţă art. 288(1) din Legea 1/20122 în
regim de plata cu ora;
- PO 05.012 – Metodologia privind menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau cercetare după
împlinirea vârstei de 65 de ani.
Nu mai sunt aplicabile procedurile: PO 05.001, PO 05.002, PO 05.005, PO 05.008.
6. S-a aprobat numirea Comisiei de management Erasmus la nivelul universităţii, cu următoarea componenţă:
Preşedinte:
prof. univ. dr. dr. Moise Ioan Achim - Prorector
Membri:
lect. univ. dr. Teodora Popescu – Director CRI
conf. univ. dr. Rodica Chira – coordonator Erasmus Facultatea de Istorie şi Filologie
lect. univ. dr. Lucian Colda - coordonator Erasmus Facultatea de Teologie Ortodoxă
lect. univ. dr. Miruna Tudoraşcu - coordonator Erasmus Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
conf. univ. dr. Manuella Kadar - coordonator Erasmus Facultatea de Ştiinţe
ec. Ioana Tibea – responsabil financiar
Secretar:
Vasiu Irena - coordonator instituţional Erasmus
Răspunde: Director CRI.
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7. S-au validat rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs în sem. I al anului
universitar 2012-2013 şi s-a aprobat acordarea titlurilor didactice, după cum urmează:
Facultatea de Ştiinţe
– Departamentul de Ştiinţe economice şi Gestiune Afacerilor
Postul: Conferenţiar, poz. 12 – Muntean Andreea Cipriana
- Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Postul: Lector, poz. 40 - Voicu George
Postul Lector, poz. 43 – Vârvara Simona Camelia
Facultatea de Istorie şi Filologie
– Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie
Postul: Conferenţiar, poz. 7 – Gligor Mihai
8. S-a aprobat actualizarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în concordanţă cu HG nr. 36/2013 pentru modificarea
Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din învăţământul
superior (MO, partea I, nr. 88, din 11 februarie 2013) şi Ordinul MEN nr. 6560 din 20.12.2012 privind
aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul
superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare (MO nr. 890 din 27 decembrie 2012).
9. S-a aprobat modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurarea a examenelor de finalizare a studiilor
în anul universitar 2013.
10. S-au aprobat Metodologiile privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile
universitare de doctorat, în domeniile Filologie, Istorie, Contabilitate şi Teologie, în sesiunea septembrie
2013.
11. S-au aprobat taxele de studiu pentru anul universitar 2013-2014, în cazul cetăţenilor străini din ţări terţe UE,
SEE şi Confederaţiei Elveţiene, după cum urmează:
- Studii universitare de licenţă şi masterat, toate specializările – 2970 euro/an (330 euro/lună x 9 luni)
- Studii universitare de doctorat, toate domeniile – 4000 euro/an
Pentru înscriere, procesarea dosarelor candidaţilor şi înmatriculare se va achita o taxă de 40 euro.
12. Senatul ia act de stadiul desfăşurării a 2 proiecte instituţionale în care este implicată Universitatea, respectiv
Proiectul PODCA – „Politici publice fundamentate în învăţământul superior: o premisă necesară pentru
dezvoltarea României” SMIS 34912 şi proiectul „Pregătiţi pentru a inova, pregătiţi pentru a răspunde mai
bine nevoilor locale. Calitate şi diversitate a universităţilor din România” – coordonat UEFISCDI.
13. S-a aprobat organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizarea a studiilor universitare de licenţă,
specializarea Măsurători terestre şi cadastru, 4 ani, zi, pentru absolvenţii promoţiei 2013, a Facultăţii de
Geografie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Taxa este de 1000 lei/student.
14. S-au aprobat propunerile CSUD privind exmatricularea, prelungirea studiilor doctorale şi retragerea unor
doctoranzi, după cum urmează:
- Exmatricularea doctoranzilor: Dălălău (Sevan) Anal, Roşca (Mureşan) Maria Elisabeta;
- Retragerea de la studiile universitare de doctorat: Moldoveanu (Vodă) Aura Maria, Paşca (Goronea ) Ioana
Gabriela, Sărac Ionuţ, Udriştoiu Anca Roxana.
- Prelungirea studiilor doctorale pe o perioadă de 6 luni, în regim cu taxă: Dăian Daniel, Huţ Anca Daniela,
Dogar Cristian Nicolae, Radu Dumitru Stănese, Predoiu Cristina Mihaela, Fărcaş Tiberiu Ştefan.
- Prelungirea studiilor doctorale pe o perioadă de graţie de 6 luni: Dragu Gabi Georgiana.
15. S-a validat numirea în funcţia de Director al Şcolii Doctorale de Teologie a d-lui prof. univ. dr. Gheorghe
Remete, ca urmare a hotărârii CSUD din 14.03.2013.
16. S-a aprobat cererea d-lui lect. univ. dr. Attila Tamaş Szora privind încheierea unui contract de muncă pe
durată determinată de un an, în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, în calitatea de expert lector în
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cadrul proiectului „Adaptarea curriculei universitare de masterat la cerinţele pieţei muncii din România în
domeniul proiectelor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune” POSDRU 86/1.2/64076.
17. S-a aprobat cererea d-lui prof. univ. dr. Nicoale Crainic privind prelungirea activităţii după împlinirea vârstei
de pensionare, până la sfârşitul anului universitar 2012-2013, respectiv 01.10.2013.
18. S-a aprobat acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Părintelui Arhidiacon, prof. univ. dr. Constantin
Voicu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, la propunerea
Departamentului de Teologie şi Asistenţă Socială a Facultăţii de Teologie Ortodoxă.
19. S-a aprobat acordarea titlului de Doctor Honoris Causa d-nei profesor Tan Sri Dato Seri dr. Sarifah Hapsah
Syed Hasan Shahabudin, de la Universitatea Kebangsaan din Malaysia, la propunerea Departamentului de
Ştiinţe Exacte şi Inginereşti al Facultăţii de Ştiinţe.
20. S-a aprobat solicitarea d-lui prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz pentru desfăşurarea de activităţi didactice în
cadrul programului de studii universitare de masterat „Modelare matematică în cercetare şi didactică”,
organizat de Facultatea de Ştiinţe Exacte a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.

PREŞEDINTE
prof. univ. dr. Nicolae Todea

Secretar şef
ing. Hava Cristina
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