UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918 “
ALBA IULIA

HOTĂRÂREA NR. 2 / 1623
din data de 29.01.2015
Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 28.01.2015,
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 validarea alegerilor academice parţiale, din data de 21 ianuarie 2015 şi numirea în funcţiile
respective a următoarelor persoane:
- conf. univ. dr. Mircea Rîşteiu - membru în Senat
- conf. univ. dr. Corina Rotar - Director al Departamentului de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

2.

Se aprobă Planul operaţional pe anul 2015 al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

3.

Se aprobă Raportul privind activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul Universităţii „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2014.

4.

Se aprobă Raportul asupra sistemului de control intern/ managerial al Universităţii „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia, pe anul 2014.

5.

Se aprobă actualizarea Regulamentului organizare şi funcţionare al Biroului Personal - Salarizare.

6.

Se aprobă acordarea unor drepturi salariale, în concordanţă cu prevederile art. 25 din O.U.G nr.
83/12.12.2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri
în domeniul cheltuielilor publice, astfel:
- Indemnizaţia de conducere pentru funcţiile de rector, prorector, director general administrativ, decan,
prodecan şi director de departament se calculează în funcţie de nivelul minim al salariului de încadrare
aferent funcţiei de profesor universitar cu vechime în învăţământ de peste 40 de ani;
- Pentru funcţiile enumerate mai sus, nivelul procentual al indemnizaţiilor de conducere se păstrează la
nivelul aflat în vigoare la data de 31.12.2014.
- Acordarea indemnizaţiei de conducere aferentă funcţiei de director de departament nu este condiţionată de
numărul de posturi ocupate de titulari în cadrul departamentului.
Răspunde: Şef Birou Personal – Salarizare.

7.

Se aprobă acordarea pe anul 2015 a creşterilor salariale diferenţiate, suportate din venituri proprii,
salariaţilor din lista anexată.
Răspunde: Şef Birou Personal – Salarizare.

8.

Se aprobă numărul total de posturi finanţate pe anii 2015 şi 2016, conform anexei.

9.

Se aprobă modificarea gradului profesional al funcţiei pentru postul de informatician poziţia 74
din cadrul Biroului IT, din informatician gradul IA (S) în informatician gradul IV (S) şi
scoaterea la concurs a postului cu condiţiile de participare prevăzute în anexă.
Răspunde: Şef Birou Personal – Salarizare.

10. Se aprobă numirea Colectivului redacţional al Seriei DIDACTICA, cu următoarea componenţă:
Redactor responsabil : conf. univ. dr. Diana Câmpan,
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Membri colectivului: prof. univ. dr. Marioara Ludușan, conf. univ. dr. Dan Dănulețiu, lect. univ. dr.
Mihaela Ciortea, lect. univ. dr. Alin Albu.
Secretar:
ing. Albesc Simona
11. Se aprobă referatul d-lui conf. univ. dr. Octavian Tătar privind completarea Planului Editorial pe 2015 cu
următoarele cursuri:
- Introducere în istoria medie universală, pentru anul I, 60 exemplare;
- Istorie şi metodica istoriei, pentru anul III PIPP, 100 exemplare;
- Didactica istoriei, pentru anul II Istorie, Arheologie şi modulul psihopedagogic, 60 exemplare.
Răspunde: Şef Birou Tipografie.
12. Se aprobă numirea în comisiile de specialitate ale Senatului a următorilor studenţi:
- Comisia de Etică - Popa Alin - Facultatea de Teologie
- Comisia Buget Finanţe - Cosma Daniela - Facultatea de Ştiinţe Economice
- Comisia de învăţământ - Bocşa Andreea Maria - Facultatea de Istorie şi Filologie
- Comisia de Relaţii Internaţionale - Adam Raluca - Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
13. Se aprobă referatul d-lui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind afilierea la Şcoala Doctorală de Filologie,
începând cu anul 2015-2016, a d-nei prof. univ. dr. Tupan Maria Ana, în calitate de conducător de doctorat.
14. Se aprobă desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat, sesiunea
februarie - martie 2015, astfel:
Facultatea de Istorie şi Filologie
04.03.2015 - Proba de evaluare a cunoştinţelor la toate specializările
05.03.2015 - Proba de susţinere a lucrărilor de licenţă şi disertaţie la toate specializările
Facultatea de Ştiinţe Economice
16-17 februarie 2015 - examenele de licenţă la toate specializările
16 februarie 2015 - examene de disertaţie la toate programele de masterat
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Examene de licenţă
- 18 februarie 2015 - la specializările Drept, Administraţie publică şi AMS
- 16 februarie 2015- la specializările Sociologie şi Asistenţă socială
- 17 februarie 2015 - la specializarea PIPP
Examene de disertaţie
- 17 februarie 2015 - pentru programul Management educaţional
Se aprobă numirea comisiei pentru susţinerea examenului de finalizare a programului de studii universitare
de masterat Management educaţional, sesiunea februarie 2015, cu următoarea componenţă:
Preşedinte:
prof. univ. dr. Marioara Luduşan
Membri:
conf. univ. dr. Muntean Trif Letiţia
conf. univ. dr. Ioana Todor
Secretar:
lect. univ. dr. Ioan Scheau
Membru supleant:
lect. univ. dr. Dorin Opriş
- 17 februarie 2015 - pentru programul Pedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici,
Se aprobă numirea comisiei pentru susţinerea examenului de finalizare a programului de studii universitare
de masterat Pedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici, sesiunea februarie 2015, cu următoarea
componenţă:
Preşedinte:
prof. univ. dr. Marioara Luduşan
Membri:
conf. univ. dr. Muntean Trif Letiţia
conf. univ. dr. Ioana Todor
Secretar:
lect. univ. dr. Dorin Opriş
Membru supleant:
conf. univ. dr. Elisabeta Voiculescu
- 18 februarie 2015 - pentru programele Instituţii de drept privat, AMSPP şi Ştiinţe penale şi criminalistică
- 16 februarie 2015 - pentru programul Opera socială în instituţii ecleziale
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15. Se aprobă înscrierea în baza de date (UMS) a rezultatelor obţinute de către studenţii din anul I, specializarea
Traducere şi interpretare, în urma susţinerii colocviului la disciplina facultativă Limba germană, împreună
cu studenţii din anul I al specializării Drept. Disciplina va fi creditată cu numărul de credite prevăzut în
planul de învăţământ al specializării Drept.
16. Se aprobă Consiliului Judeţean Alba închirierea unui spaţiu în vederea desfăşurării unor activităţi în cadrul
unui proiect, cu tariful de 500 lei/lună.
Răspunde: DGA.

PREŞEDINTE SENAT
prof. univ. dr. Nicolae Todea
Secretar şef UAB
Hava Cristina
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