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UNIVERSITATEA  „ 1 DECEMBRIE 1918 “  ALBA IULIA 

                                                        

         HOTĂRÂREA  NR. 15 / 18687 

din data de 01.10.2015 

 

 Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 30.09.2015 , 

 În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a 

Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului, 

 

HOTĂRÂȘTE: 

 

1. Se aprobă Listele nominale  provizorii cu cadrele didactice din Universitate și cadrele didactice 

asociate care desfășoară, în anul universitar 2015-2016, activități didactice din posturile vacante 

prevăzute în statele de funcții ale departamentelor, în regim plata cu ora.  

 

2. Se aprobă modificarea  Metodologiei de acordare a gradațiilor de merit personalului didactic și 

de cercetare, după cum urmează: 

- Cap. 1, art. 2 va avea următorul conținut: 

Numărul gradațiilor de merit este stabilit în procent de 16 % din numărul de posturi didactice 

existente la nivel de  universitate, conform Legii nr. 284/2010 a salarizării unitare (Anexa II, Cap.IB, 

Art.5) precum și a Legii educației naționale nr 1/2011 (Art.311-Distincții). 

  Posturile didactice existente la nivel de  universitate sunt constituite din posturi didactice de 

predare/cercetare și  din posturi didactic auxiliare /cercetare. 

Consiliul de administrație va stabili numărul maxim de gradații de merit pe fiecare categorie 

de posturi didactice . 

- Cap. 1, art. 3 se completează cu lit. b) care va avea următorul conținut: 

b) În evaluarea activității de cercetare științifică a personalului de cercetare se vor avea în vedere 

următoarele criterii (conform Anexei 1b):  

Criteriul 1 –Atragerea de fonduri;  

Criteriul 2 –Contribuția științifică;  

Criteriul 3 –Prestigiul profesional.  

Criteriu 4 – Indicatori de performanță interni ai UAB; 

- Se completează metodologia cu Anexa 1 b și Anexa 2 b care cuprind  Criteriile de acordare a 

gradațiilor de merit personalului de cercetare  
- Se aprobă calendarul de desfășurare a concursului pentru acordarea gradațiilor de merit 

personalului de cercetare. 

 

3. Se aprobă Planul de învățământ pentru Anul pregătitor de învățare a limbii române și Contractul 

de studii – cadru pentru studenții străini care parcurg acest program. 

 

4. Se aprobă validarea concursului și propunerile de acordare a 23 de gradații de merit personalului 

didactic auxiliar, conform clasamentului rezultat în urma desfășurării concursului și soluționării 

contestațiilor. 

 

5. Se aprobă modificarea  Regulamentului privind activitatea profesională a studenților – Ciclul I – 

Licență, după cum urmează: 

- Art. 13 alin (1) se modifică și va avea următorul conținut: 

Art. 13. (1) Pentru a promova o disciplină de învățământ studentul are dreptul, în cadrul 

parcursului de studiu al disciplinei respective, la două examinări: în sesiunea semestrială și în 

sesiunea de  restanțe și măriri de notă. Colocviile și evaluările pe parcurs efectuate în cursul 

semestrului se consideră că fac parte din sesiunea semestrului respectiv. 

Calendarul desfășurării sesiunilor de examene semestriale și a sesiunilor de restanțe și măriri de notă 

se stabilește de către fiecare facultate pe baza structurii anului universitar aprobată de Senat. 

 - Art. 13, alin (4) lit. f și g vor avea următorul conținut 

f) În ultimul an de studii, sesiunea de restanțe se organizează întotdeauna înaintea începerii 

examenului de licență. În această sesiune se pot susține examene la disciplinele nepromovate în 

oricare dintre cele două sesiuni semestriale ale anului final. 

g) Studenții care nu reușesc să promoveze toate examenele prevăzute în anul final și nu depun cerere 

de prelungire de școlarizare, în termen de 2 săptămâni de la data finalizării sesiunii de restanțe și 

măriri de notă pentru studenții din anul terminal, vor fi exmatriculați. Aceștia se pot reînmatricula 

după completarea cererii de prelungire de școlarizare și achitarea taxei de reînmatriculare. 
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 - Art. 13, alin (5) se modifică și va avea următorul conținut: 

 (5) Pentru a promova un ciclu de învățământ, studenții trebuie să obțină întregul pachet de credite 

aferent duratei legale a studiilor, prin însumarea creditelor obținute în anii de studii și la toate 

disciplinele prevăzute în parcursul obligatoriu de studii al specializării. 

a) Studenții care îndeplinesc condițiile de promovare a ciclului de studiu dobândesc calitatea de 

absolvenți și dreptul de a participa la examenul de licență. 

b) Studenții care îndeplinesc condițiile de absolvenți, dar nu doresc sau nu reușesc să promoveze 

examenul de licență, pot să solicite, pe bază de cerere, eliberarea adeverințelor de absolvire a studiilor 

fără examen de licență și situația școlară finală. De asemenea aceștia pot solicita, pe bază de cerere, 

eliberarea Certificatul de absolvire a studiilor universitare de licență, fără diplomă de 

licență/absolvire însoțit de situația școlară de finalizare a studiilor. 

- Art. 14, alin (5) se modifică și va avea următorul conținut: 

(5) Locurile cu bursă, destinate studenților din Republica Moldova, se pot realoca anual conform 

prevederilor alin. (2), (3) și (4).  Realocarea locurilor cu bursă se face la nivelul facultăților, separat 

pentru studenții cu examen de admitere desfășurat la nivelul ministerului și pentru studenții cu examen 

de admitere desfășurat la nivelul Universității, în cadrul aceluiași program de studiu, cu respectarea 

cifrei de școlarizare alocate pe fiecare categorie în anul admiterii.  

Regulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat și a 

Regulamentului privind evaluarea și examinarea studenților se vor actualiza și modifica prin 

introducerea prevederile aprobate mai sus. 

 

6. Se aprobă Procedura operațională PO 13 008 privind întocmirea statelor de funcții și modificarea 

corespunzătoare a Metodologiei de întocmire a statelor de funcții. 
 

7. Se aprobă completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor pentru 

ocuparea posturilor didactice și de cercetare și a Procedurii PO 13 009, privind organizarea și 

desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în UAB, prin 

introducerea reglementărilor privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe durată 

determinată și  a posturilor salarizate în regim plata cu ora.  

 

8. Se aprobă supunerea dezbaterii publice a proiectului de revizuire a Cartei Universității „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia, în concordanță cu solicitările ARACIS și regulamentele interne ale UAB. 

 

9. Se aprobă modificarea Regulamentului de acordare a burselor de performanță științifică după 

cum urmează: 

- Art. 3 alin (1) se modifică și va avea următorul conținut: 

Art.3. (1) Universitatea „1 Decembrie 1918” își propune să aloce anual un număr de cu 5 burse de 

performanță, câte una pentru fiecare facultate a universității. Cuantumul bursei se stabilește de 

Senatul Universității și este cel puțin egală cu de 2 ori cuantumul bursei minime de studiu sau merit 

din Universitate. Bursa de performanță științifică se acordă și pe perioada vacanțelor, inclusiv a 

vacanței de vară a studenților, dar în cazul studenților din an terminal nu poate depăși durata de 

finalizare a studiilor (susținerea lucrării de licență sau disertație). 

 

10. Nu se aprobă cererea d-nei lect. univ. dr. Ramona Petrovan pentru desfășurarea unor activități didactice 

în cadrul Universității Tehnice din Clu-Napoca. 

 

11. Se aprobă referatul d-nei prof. univ. dr. Maria Popa privind modificarea numărului de grupe la 

specializarea Contabilitate și informatică de gestiune, anul I ID, de la una la două grupe. 

 

12. Se aprobă acordarea indemnizației aferente funcției de director de departament, respectiv 20% din 

salariul de profesor universitar cu vechime maximă, d-nei conf. univ. dr. Iuliana Cenar, pe perioada 

în care ocupă această funcție, începând cu data de 17.09.2015.   

 

13. Se aprobă acordarea creșterii salariale diferențiate de 30 %  suportată din veniturile proprii, d-nei conf. 

univ. dr. Andreea Muntean, președintele Senatului UAB, începând cu data de 17.09.2015. 

 

PREȘEDINTE SENAT 

conf. univ. dr. Andreea Muntean 

 

         Secretar șef UAB 

         Hava Cristina  


