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HOTĂRÂRE A SENATULUI 

  Nr. 5 / 29.03.2022 

 
 

 

În baza 

 Legii Educației Naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Cartei Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; 

 Regulamentului Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, art. 5, alin. 6; 

Hotărârii Consiliului de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia                  

nr. 13/29.03.2022; 

 

Senatul, întrunit în ședința ordinară în data de 29.03.2022,  

   
 

Hotărăște 

  

  Articolul 1. (1) Se aprobă completarea Metodologiei de ocupare a posturilor didactice și de 

cercetare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în concordanță cu prevederile 

OUG nr. 96/2016 de modificare a unor acte normative din domeniul educației, cercetării, formării 

profesionale și sănătății, aprobată prin Legea 307 din 22.12.2021 precum și ale art. 301, alin. 5 lit. b a 

LEN nr. 1/2011, respectiv se completează art. 12 din metodologia de concurs referitor la condițiile de 

ocupare a postului didactic de profesor universitar, cu lit. b), care va avea următorul conținut: 

„b) deținerea calității de conducător de doctorat” 

 

(2) Se aprobă punerea în acord cu condiția de la art. 12, lit b)  din Metodologia de ocupare a 

posturilor didactice și de cercetare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a 

tuturor prevederilor din respectiva metodologie de concurs care fac referire la condiția de ocupare a 

postului de profesor universitar.  

 

Articolul 2. Se aprobă completarea anexelor 6, 10, 20 și 22 la PO-SG-03 privind organizarea 

și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu prevederea referitoare la ocupare postului 

didactic de profesor universitar, prevăzută de art. 12, lit b) a metodologiei de concurs.  

 
PREȘEDINTE SENAT,  

Conf. univ. dr.  Attila TAMAS-SZORA 

 

 

 

Consilier juridic,        Secretar șef UAB, 

Sanda TOMUȚA                    Cristina HAVA 

 

 

   Secretar Senat, 

                                                                                                          Daniela CÂMPEAN 
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