MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”
ALBA IULIA
Nr. 7/2603/20.02.2013

HOTĂRÂRI
ale Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
din data de 20.02. 2013
1. S-au aprobat:
- Organigrama Facultăţii de Istorie şi Filologie
- Organigrama Facultăţii de Ştiinţe
- Organigrama Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
- Organigrama Facultăţii de Teologie Ortodoxă
2. S-a aprobat Raportul de activitate al Centrului pentru Managementul Cercetării, Dezvoltării şi
Inovării pe anul 2012.
3. S-a aprobat acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA profesorului dr. Stanislaw Sagan, de
la Universitatea din Rzeszow, Polonia, la propunerea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale.
Ceremonia festivă de acordare a titlului va avea loc în data de 03.04.2013.
4. S-a aprobat acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA profesorului dr. Triantafyllos
Albanis, Rectorul Universităţii „Ioannina and Chairman” din Grecia, la propunerea Facultăţii de
Ştiinţe. Ceremonia festivă de acordare a titlului va avea loc în data de 23.05.2013.
5. S-a aprobat Procedura operaţională privind circuitul documentelor în Universitatea „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia – PO 01.002.
6. S-a aprobat modificarea şi actualizarea Regulamentului Facultăţii de Ştiinţe.
7. S-a aprobat cererea d-nei prep. drd. Nanu Eugenia Cristina pentru acordarea unui concediului fără
plată de 3 luni, începând cu data de 25.02.2013.
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare.
8. S-a aprobat referatul d-nei lect. univ. dr. Ioana Todor privind efectuarea în regim de plata cu ora, a
activităţilor didactice aferente postului ocupat de d-na Nanu Eugenia Cristina, de către cadrele
didactice nominalizate în tabelul anexat, pe perioada concediului fără plată al titularului.
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare.
9. S-a aprobat alocarea fondurilor de burse pentru semestrul al II-lea şi cuantumul lunar burselor, astfel:
Facultatea de Istorie şi Filologie
19.808 lei/lună
Facultatea de Ştiinţe
79.970 lei/lună
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
44.268 lei/lună
Facultatea de Teologie Ortodoxă
16.344 lei/lună
TOTAL
160.390 lei/lună
Bursa de merit
Bursa de studiu
Bursa de ajutor social

350 lei/lună
300 lei/lună
250 lei/lună

10. S-a aprobat Centralizatorul activităţilor care nu sunt cuprinse în posturile didactice din statele de
funcţii şi care sunt salarizate în regim de „plata cu ora” , cu amendamentele aprobate în Senat.
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare.

11. Nu s-a aprobat cererea privind susţinerea examenului de licenţă de către d-l Şuşu Filimon Lucian, fost
student al Facultăţii de Teologie, specializarea Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura
engleză, având în vedere că studentul nu a absolvit studiile iar specializarea respectivă nu mai

regăseşte în structura actuală a universităţii. Studentul poate opta pentru admiterea la studiile
universitare de licenţă la una din specializările actuale, cu recunoaşterea creditelor obţinute.
12. Nu s-a aprobat cererea d-nei Nicoară (Perja ) Claudia, absolventă a Universităţii „Spiru Haret”,
pentru a susţine examenul de licenţă în specializarea Limba şi literatura română – Limba şi
literatura franceze în cadrul universităţii, având în vedere că nu se încadrează în categoriile de
absolvenţi prevăzute de art. 11 din Regulamentul de organizare și desfăşurare a examenelor de
finalizare a studiilor în anul 2013.
13. S-a aprobat referatul d-nei Muntean Andreea privind tipărirea cursurilor aferente anului I,
specializarea Administrarea afacerilor în limba engleză, în 60 de exemplare, cu completarea
Planului editorial pe 2013, conform listei anexate.
Răspunde: Şef Birou Tipografie.
14. Nu s-a aprobat cererea d-lui lect. univ. dr. Lucian Dumitru Colda privind acordarea sporului pentru
titlul ştiinţific de doctor, conform precizărilor Comisie juridice şi a Biroului Personal-Salarizare.

PREŞEDINTE SENAT
prof. univ. dr. Nicoale Todea
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Secretar şef
ing. Cristina Hava

