MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”
Preşedinte
ALBA IULIA
Senat
Prof. univ. dr. ing. Moise I. Achim
Nr. 4292 / 31.03.2011

HOTĂRÂRI
ale Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
întrunit în şedinţa din data de 30.03.2011:

1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului de Onoare al Universităţii „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia.
Se validează Senatul de Onoare cu următoarea componenţă: I.P.S. Mitropolit Andrei Andreicuţ, acad. prof.
univ. dr. Eugen Simion, Ştefan Bardan, Levente Bara, Vasile Bucur, Marius Ceteraş, Simion Creţu, Ion
Dumitrel, Elisiu Goţa, Mircea Hava, Ioan Istrate, Dorin Mateiu, Claudiu Necşulescu, Cornel Orzea, Ioan
Popa, Ioan Rus, Gabriel Rustoiu, Danil Sabău, Cornel Sandu, Marian Sarmeş, Simion Schobel, Ioan Străjan,
Florin Todor.
Se validează ca membru de drept al Senatului d-l dr. Ioan Popa, preşedintele Senatului de Onoare.
2. Se aprobă Raportul asupra stării Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2010.
3. Se aprobă Execuţia bugetară pe anul 2010.
4. Se aprobă Raportul Comisiei de evaluare profesională a Senatului pe anul 2010, cu modificările aprobate
de Senat.
5. Se aprobă Raportul cercetării ştiinţifice pe anul 2010 şi Raportul Consiliului cercetării ştiinţifice pe anul
2010.
6. Se aprobă Raportul Departamentului de Cercetare Ştiinţifică pe anul 2010.
7. Se aprobă Raportul Departamentului pentru Managementul Proiectelor pe anul 2010.
8. Se aprobă modificările Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Transfer Tehnologic al
Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
9. Se aprobă The International Research Center in Geometric Function Theory and Applications Regulations
– IRCGFTA, cu sediul în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
10. Se aprobă fondul alocat burselor studenţeşti pe semestrul II şi distribuirea lui pe facultăţi, după cum
urmează:
Facultatea de Istorie şi Filologie
29.070 lei/lună
Facultatea de Ştiinţe
93.024 lei/lună
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
48.450 lei/lună
Facultatea de Teologie Ortodoxă
23.256 lei/lună
Cuantumul burselor lunare:
Bursa de merit
350 lei
Bursa de studiu
300 lei
Bursa socială
250 lei
11. Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studiile universitare de
doctorat în anul universitar 2011-2012.
Răspunde: Director Şcoală Doctorală.
12. Se aprobă cererea d-lui conf. univ. dr. Călin Costin privind acordul universităţii pentru desfăşurarea unor
activităţi didactice în cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş, pe perioada semestrului II.
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare.
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13. Se aprobă cererea d-lui prof. univ. dr. Mircea Criste privind încetarea contractului de muncă în calitatea de
titular al universităţii, începând cu data de 01.04.2011. Se aprobă continuarea activităţii în semestrul II, în
calitate de profesor asociat în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale.
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare.
14. Se aprobă cererea d-lui conf. univ. dr. Adam Drăgoi pentru desfăşurarea de activităţi didactice, în regim de
plată cu ora, în cadrul masteratului Management educaţional, în semestrul II al anului universitar 2010-2011.
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare.
15. Se aprobă referatul d-nei prof. univ. dr. Ileana Ghemeş privind salarizarea în regim de plata cu ora, respectiv
12 ore /lună, a profesorilor conducători de doctorat menţionaţi în lista ataşată, începând cu semestrul II.
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare.
16. Se aprobă completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor doctorale, prin adăugarea
punctului b, la art. 16 (2), cu următorul conţinut:
„Beneficiază de reducere de 50 % din taxa de şcolarizare doctoranzii universităţii care au calitatea de
angajat al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată
şi care îndeplinesc cumulat următoarele criterii:
- calitate în activitatea didactică (pe baza fişei de evaluare colegială cu punctaj maxim şi referat favorabil
din partea colectivului de specialitate);
- activitate de cercetare ştiinţifică (obţinerea unui punctaj cu 50 % mai mare decât punctajul minim din grila
de evaluare, adică pentru asistent minim 112 puncte, respectiv pentru lector minim 187 de puncte).”
17. Se aprobă Competenţele generale şi Competenţele de specialitate, aferente programelor de studii de
masterat, gestionate de Facultatea de Ştiinţe, conform documentelor anexate, aprobate de Biroul Consiliului
Facultăţii de Ştiinţe.
Departamentul de Relații Internaționale va asigura traducerea în limba engleză a documentelor, în vederea
cuprinderii lor în suplimentul la diplomă.
Răspund: Şefii catedrelor şi Director DRI.
18. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, d-lui prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca, Rectorul
Academiei de Ştiinţe Economice din Bucureşti, la propunerea Facultăţii de Ştiinţe. Şedinţa extraordinară
pentru înmânarea titlului va avea loc în data de 15.04.2011.
19. Se aprobă Lista activităţilor salarizate în regim de „plata cu ora”, care intră sub incidenţa art. 288 alin. 1,
din Legea nr.1/2011 şi care nu se mai plătesc în semestru II, 2010-2011, conform anexei 1. În conformitate
cu Legea nr.1/2011, activităţile care pot fi salarizate în regim de „plata cu ora” sunt prevăzute în Anexa 2.
20. Se aprobă Comisia de aplicare a Legii 269/2004, privind acordarea sprijinului financiar de 200 euro pentru
achiziţionarea de calculatoare în anul 2011, cu următoarea componenţă:
Preşedinte:
prof. univ. dr. Nicolae Todea
Membri:
prof. univ. dr. Marioara Luduşan
ec. Tamara Contor – contabil şef
ec. Claudia Cîmpean
asist. univ. dr. Ioan Lazăr – jurist
Albu Diana – student
Secretar:
ing. Cristina Hava
Se aprobă componenţa Comisie de contestaţii, după cum urmează:
Preşedinte:
prof. univ. dr. ing. Moise Ioan Achim
Membri:
conf. univ. dr. Lucia Căbulea
conf. univ. dr. Diana Câmpan
Responsabil pentru administrarea contului operator este desemnată d-na ing. Cristina Hava.
Răspunde: Preşedinte comisie.
21. Se validează Hotărârea Biroului Senatului din data de 07 martie 2011, privind componenţa Comisiei de
elaborare a Cartei Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu următoarea componenţă:
Preşedinte:
conf. univ. dr. Lucia Căbulea
Membri:
prof. univ. dr. Florea Voiculescu
prof. univ. dr. Nicoale Todea
conf. univ. dr. Diana Câmpan
prof. univ. dr. Eva Mârza
conf. univ. dr. Adela Socol
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prof. univ. dr. Vasile Burja
prof. univ. dr. Mihai Himcinschi
Albu Diana - student
Tudorache Ioana - student
Secretar:
asist. univ. dr. Miruna Tudoraşcu
Se aprobă lista responsabililor cu elaborarea regulamentelor anexe la Carta universităţii, conform listei
anexate.

Secretar Ştiinţific al Senatului
conf. univ. dr. Diana Câmpan

Secretar şef
ing. Hava Cristina
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