MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”
Preşedinte
ALBA IULIA
SENAT
Prof. univ. dr. ing. Moise I. Achim
Nr. 4 / 1375 / 26.012.012

HOTĂRÂRI
ale Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
din data de 25.01.2012:
1. S-a aprobat Raportul privind sistemul de control intern/managerial la nivelul Universităţii „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia pe anul 2011.
2. S-a aprobat Raportul asupra evoluţiei activităţii Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2011.
3. S-a aprobat Planul operaţional pe anul 2012.
4. S-a aprobat Raportul de evaluare internă a calităţii educaţiei şi Planul de măsuri pentru asigurarea calităţii
educaţiei pe anul 2012.
5. S-au aprobat Comisiile electorale pentru alegerile academice pentru mandatul 2012-2016, după cum
urmează:
Biroul electoral al Universităţii
1. Iuliana WAINBERG - reprezentant al Facultăţii de Istorie şi Filologie:
2. Mariana MĂRGINEAN - reprezentant al Facultăţii de Ştiinţe:
3. Augustin LAZĂR - reprezentant al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale:
4. Mircea Titus DAN - reprezentant al Facultăţii de Teologie Ortodoxă:
5. Gabriela JOLDEŞ
6. student: Bogdan FRĂSINEL (TP 4)
7. student: Tudor DRĂGHICIU (CIG 3)
Comisia electorală pe universitate pentru alegerea membrilor senatului – cadre didactice şi cercetători,
1. Claudia CÂMPEAN
2. Carmen PANCU
3. Simona ALBESC
4. Simona ŞTEFAN
5. Adriana FILIP
Comisia electorală pe universitate pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor în Senat
1. student: Iuliana CÂMPEAN (AMSPP 1)
2. student: Petronela FĂLĂDĂU (FB 3)
3. student: Alina FURDUI (EA 1)
4. student: Diana Maria MARUNEAC (FILO 1)
5. student: Iulia HAGIU (FILO 2)
Comisiile electorale pentru alegerea membrilor – cadre didactice - în consiliile facultăţilor
Facultatea de Istorie şi Filologie
1. Maria HEIUŞ
2. Simona BUZAŞI
3. Aureliana MACARIE
Facultatea de Ştiinţe
1. Bianca BARA
2. Maria CĂRPINIŞAN
3. Emanuela GÂŢĂ
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
1. Cornelia PĂDUREAN
2. Mihaela TUDOR
3. Mihaela COSTEA
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Facultatea de Teologie Ortodoxă
1. Marius TELEA
2. Tiberiu APOLZAN
3. Dana MOLDOVAN
Comisiile electorale pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor în consiliile facultăţilor
Facultatea de Istorie şi Filologie
1. student: Andreea MOTORA (FILO 1)
2. student: Alexandra Ioana MAGDAŞ (FILO 1)
Facultatea de Ştiinţe
3. student: Daniel LUNGOCI (ECTS 1)
4. student: Andreea ALMĂŞAN (AA MASTER 1)
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
5. student: Roxana BURZ (DR 4)
6. student: Mircea SIMOC (EFS 2)
Facultatea de Teologie Ortodoxă
7. student: Cristian MATEI (TP 4)
Comisia electorală pentru alegerea Rectorului Universităţii
1. Claudia CÂMPEAN
2. Carmen PANCU
3. Simona ALBESC
4. Simona ŞTEFAN
5. Adriana FILIP
6. Student: Ioana TUDORACHE (DR 4)
7. Student: Elena VÂRDEA (CIG 2)
Comisiile pentru alegerile la nivelul departamentelor (director de departament, consiliul
departamentului, şefii de colective)
Facultatea de Istorie şi Filologie
1. Maria HEIUŞ
2. Simona BUZAŞI
3. Aureliana MACARIE
Facultatea de Ştiinţe
1. Bianca BARA
2.Maria CĂRPINIŞAN
3. Emanuela GÂŢĂ
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
1. Cornelia PĂDUREAN
2. Mihaela TUDOR
3. Mihaela COSTEA
Facultatea de Teologie Ortodoxă
1. Marius TELEA
2. Tiberiu APOLZAN
3. Dana MOLDOVAN
Comisiile se vor întruni într-o primă şedinţă în data de 26.01.2012, ora 13.00, în Sala Senatului, prilej cu
care îşi vor alege şi preşedinţii.
6. S-a aprobat modificarea calendarului alegerilor după cum urmează:
- 22, 23 martie 2012 - după confirmarea rectorului prin ordin al ministrului, se organizează concursuri publice
pentru desemnarea decanilor;
- 26 martie 2012 – numirea prodecanilor cu consultarea Consiliului facultăţii;
- 30 martie, 2 aprilie 2012 – concurs pentru ocuparea posturilor de directori ai centrelor administrativfuncţionale (interviu pe baza programului managerial), ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 20 martie
2012.
7. S-au aprobat modificările din Anexa 1 a Regulamentului de desfăşurare a alegerilor academice pentru
mandatul 2012-2016, privind reprezentativitatea structurilor academice în organele de conducere, conform
documentului anexat.
8. S-a aprobat propunerea Comisiei de Etică a Universităţii pentru ridicarea sancţiunilor aplicate cadrelor didactice,
conf. univ. dr. Costel Belizna şi lect. univ. dr. Constantin Huţanu.
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9. S-au aprobat cererile cadrelor didactice, prep. dr. Ciprian Cucu şi prep. dr. Maria Muntean, pentru
încadrarea pe post de asistent în urma obţinerii titlului de doctor, conform art. 362, alin. (1) din Legea nr.
1/2011. Posturile actuale de preparator din statele de funcţii se vor transforma în posturi de asistent, începând cu
semestrul II al anului universitar 2011-2012.
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare.
10. S-a aprobat solicitarea Universităţii „Babeş – Bolyai” din Cluj - Napoca privind susţinerea examenului de
licenţă de către absolvenţii Facultăţii de Geografie, specializarea Măsurători terestre şi cadastru, promoţia 2012,
în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii.
Răspunde: Decanul facultăţii şi Director Depatament.
11. S-a aprobat solicitarea Universităţii de Nord din Baia Mare privind susţinerea examenului de licenţă de către
absolvenţii specializării Măsurători terestre şi cadastru, promoţia 2012, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a
Universităţii, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii.
Răspunde: Decanul facultăţii.
12. S-a aprobat referatul d-lui conf. univ. dr. Ioan Gânfălean privind prelungirea acordurilor de colaborare încheiate
cu Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş şi Universitatea „Agora” din Oradea, pentru susţinerea
examenului de licenţă de către absolvenţii acestor instituţii, în specializarea Drept, în cadrul Universităţii noastre
inclusiv în sesiunea din februarie 2012.
Răspunde: Decanul facultăţii.
13. S-au aprobat cererile privind susţinerea examenului de licenţă, la specializarea Măsurători terestre şi cadastru,
de către Adimei Vasile şi Panaite (Adimei) Daniela, de la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină
Veterinară din Bucureşti, cu acordului acestei instituţii.
14. S-a aprobat propunerea Consiliului de Administraţie privind distribuirea a 2 locuri subvenţionate, vacantate ca
urmare a retragerii de la studii a unor studenţi de la specializarea Istorie, după cum urmează:
- 1 loc la anul I, Facultatea de Drept şi Ştiinţe sociale, specializarea Învăţământ primar şi preşcolar;
- 1 loc la anul II, Facultatea de Istorie şi Filologie, specializarea Limba şi literatura română – Limba şi
literatura engleză.
Locurile vor fi ocupate de studenţi cu taxă în baza clasamentului stabilit la începutul anului universitar.
Studenţii care ocupă locurile subvenţionate vor beneficia de restituirea taxelor achitate.
Răspund: Decanii facultăţilor.
15. S-a aprobat cererea d-lui Ivaşcu Bodea Valentin, angajat în funcţia de paznic, pentru acordarea unui concediu
fără plată în perioada 05.02.2012 – 30.03.2012.
16. S-a aprobat referatul d-lui conf. univ. dr. Ioan Gânfălean privind susţinerea unei conferinţe de către d-l prof.
univ. dr. Gabriel Popescu, în data de 02.03.2012, pentru cadrele didactice şi studenţii specializării Educaţie
fizică şi sportivă.
Răspund: Decanul facultăţii şi Şef Birou Personal – Salarizare.
17. S-a aprobat referatele facultăţilor privind tematica, bibliografia şi modul de susţinere a probei de verificare a
cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă, sesiunea iunie – iulie 2012, astfel:
Facultatea de Istorie şi Filologie – examen oral;
Facultatea de Teologie Ortodoxă – examen scris;
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale – examen oral;
Răspund: Decanii facultăţilor.
18. S-a aprobat Procedura privind remunerarea activităţilor didactice normate în posturile vacante din statele de
funcţii, prestate în regim de „plata cu ora” în anul universitar 2011-2012.
Aceste activităţi vor fi plătite fără a depăşi norma minimă anuală a postului respectiv.
Regularizarea plăţilor efectuate în regim de plata cu ora se va realiza astfel:
- pentru cadrele didactice care prestează activităţi doar în sem. I – până la plata drepturilor salariale
aferente lunii ianuarie 2012;
- pentru cadrele didactice care prestează activităţi în sem. I şi sem II – până la plata drepturilor salariale
aferente lunii mai 2012;
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare.
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19. S-a aprobat referatul d-nei ing. Gabriela Joldeş privind acordarea creşterilor salariale diferenţiate pe anul 2012,
plătite exclusiv din veniturile proprii ale Universităţii, personalului didactic şi personalului didactice auxiliar,
conform tabelelor anexate.
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare.
20. Se convoacă Senatul Universităţii în data de 01.02.2012, într-o şedinţă extraordinară deschisă, pentru prezentarea
raportului de activitate al actualei conduceri, pentru mandatul 2008-2012.
La şedinţă sunt invitaţi şi membri Senatului de Onoare precum şi cadrele didactice şi reprezentanţii studenţilor în
consiliile facultăţilor.
Şedinţa va avea loc în Aula Mare a Universităţii, sala A9, începând cu ora 12.00.

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

Secretar şef
ing. Hava Cristina
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