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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”      
ALBA IULIA      
                                                  
Nr.  30/ 9801/23.07.2013 
 
 
 

H O T Ă R Â R I 
 

ale Senatului  Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
din data de: 22.07.2013 

 
 

1. S-au aprobat modelele contractelor de studii aferente nivelului I şi nivelului II ale programului 
de formare psihopedagogică, pentru anul universitar 2013-2014, conform modelelor anexate. 

 
2. S-au aprobat taxele de studii pentru anul universitar 2013- 2014, pentru studenţii, masteranzii 

şi absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior care parcurg programul de formare 
psihopedagogică: 
- Nivelul I – 400 lei/an 
- Nivelul I (program compact) – 1200 lei/program 
- Nivel II – 600 lei/an 
- Nivel II (program compact) – 1200 lei/program 
- Nivel I şi II (program compact) – 2400 lei/program 
 

3. S-a aprobat Regulamentul pentru acordarea titlului CUM GRATIE. 
 
4. S-a aprobat Regulamentul pentru acordarea titlului de PROFESOR CONSULTANT şi a titlului 

onorific de PROFESOR EMERIT. 
 

5. S-a aprobat referatul d-lui prof. univ. dr. Vasile Burja privind modificarea calendarului de admitere 
la studii universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013, în domeniul Contabilitate, sesiunea 
septembrie 2013, conform tabelului anexat. 

 
6. S-a aprobat acordarea titlului onorific de PROFESOR EMERIT următoarelor cadre didactice: prof. 

univ. dr. Iacob Mârza, prof. univ. dr. Florin Stănescu, prof. univ. dr. Cornel Tatay – Baltă. 
Titlul va fi acordat într-o şedinţă festivă în semestru I 2013-2014, la o dată aprobată de Senat. 

 
7. S-a aprobat Revizia I a Procedurii operaţionale 05 012 – Metodologia privind menţinerea calităţii 

de titular în învăţământ şi/sau cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani, prin introducerea 
prevederilor referitoare la criteriile minimale anuale care trebuie îndeplinite pentru activitatea de 
cercetare ştiinţifică, aşa cum au fost aprobate de Senat. 

 
8. S-a aprobat excluderea din Centralizatorul activităţilor nenormate în statele de funcţii salarizate 

în regim plata cu ora,  a activităţilor de coordonare a lucrărilor de disertaţie, precum şi cele 
desfăşurate în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor de masterat, forma de învăţământ cu 
frecvenţă.   

 
9. S-a aprobat referatul d-lui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind desfăşurarea activităţii de 

conducere de doctorat de către d-l prof. univ. dr. Daniel Munteanu, în domeniul Teologie, în cadrul 
IOSUD Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Şcoala Doctorală de Teologie,  începând 
cu anul universitar 2013-2014. 

 
10. S-a aprobat cererea d-nei Florescu Aureliana Cosmina pentru acordarea unui concediu fără plată în 

perioada 02.07.2013 – 30.09.2013. 
Răspunde: Şef Birou Personal – Salarizare. 
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11. S-a aprobat cererea d-nei Boitoş Camelia privind întreruperea studiilor doctorale, pentru concediul 
de îngrijire a copilului, începând cu data de 01.07.2013. 

 
12. S-a aprobat delegarea Consiliului de Administraţie să aprobe componenţa comisiilor de concurs 

pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante, în semestrul II, 2012-2013.  
 

 
PREŞEDINTE SENAT  

prof. univ. dr. Nicolae Todea 
 
 

        Secretar şef 
        Ing. Cristina Hava  


