
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”      

ALBA IULIA                                                       

Nr.   

 

 

 

H O T Ă R Â R I 

 

ale Senatului  Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

din data de 24.10.2012:  

 

1. S-au aprobat planurile de învăţământ, statele de funcţii şi bugetele aferente anului universitar 2012-2013, 

pentru Şcoala Doctorală de Istorie, Şcoala Doctorală de Contabilitate, Şcoala Doctorală de Teologie şi 

Şcoala Doctorală de Filologie. 

 Răspund: Directorii şcolilor doctorale. 

 

2. S-a aprobat Regulamentul privind întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic din cadrul 

IOSUD. 

 Răspunde: Director CSUD. 

 

3. S-a aprobat reactualizarea Regulamentului de acordare a burselor de performanţă ştiinţifică, cu 

modificările aprobate de Senat:  

 Art. 2 va avea următorul conţinut: 

 „Art. 2. Bursa de performanţă ştiinţifică se acordă: 

 - pentru o perioadă de 6 luni cu posibilitatea de prelungire pentru încă maxim 6 luni (pentru studenţii care 

lucrează la un proiect de cercetare) 

 - studenţilor (începând cu anul II) care au media generală a anilor de studiu cel puţin egală cu 9,70.” 

 

4. S-a aprobat modificarea numărului de membri în Consiliul Cercetării Ştiinţifice de la 7 la 9 şi numirea în 

calitate de membri ai consiliului a d-lui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi – Director al CSUD şi a d-l Brudiu 

Răzvan, reprezentant al studenţilor doctoranzi. 

 

5. S-a aprobat referatul d-lui lect. univ. dr. Mihai Gligor privind înaintarea dosarului de acreditare a Colecţiei 

Publice Universitare cu profil arheologie, către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. 

 Răspunde: Director DIAM. 

 

6. S-a aprobat Lista procedurilor operaţionale: PO 02.001, PO 02.002, PO 02.003, PO 02.004, PO 02.005, 

PO 02.006, PO 02.007, PO 02.008, PO 02.009, PO 02.010, PO 02.011, PO 02.012, PO 02.013, PO 02.014, 

PO 02.015, PO 02.016, PO 02.017, PO 02.018, PO 02.020, PO 18.001, PO 18.002. 

 

7. S-a aprobat Procedura operaţională privind salarizarea activităţilor didactice care intră sub incidenţa 

art. 288, alin 1 din Legea nr. 1/2011 în regim „plata cu ora” (PO 05.011). 

 Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare. 

 

8. S-a aprobat cererea d-nei lect. univ. dr. Carmen Paştiu pentru a desfăşura activităţi didactice în cadrul 

Universităţii Tehnice din Cluj – Napoca, filiala Alba Iulia.    

 

9. S-a aprobat cererea d-lui lect. univ. dr. Dorin Opriş pentru a desfăşura activităţi didactice în cadrul 

Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 

 

10. Nu s-a aprobat cererea d-lui conf. univ. dr. Adrian Tulbure pentru a desfăşura activităţi didactice în cadrul 

Universităţii Tehnice din Cluj – Napoca.  

 

11. S-a aprobat propunerea DPPD privind organizarea în regim cu taxă a programului de pregătire 

psihopedagogică, nivel I, pentru studenţii din anul II - studii universitare de licenţă, indiferent de statutul 

financiar al acestora. S-a propus aprobării Senatului următoarele taxe de studii: 

 - Taxa de studii pentru anului II aferentă modulului psihopedagogic nivel I – 400 RON/an, plătită în 4 tranşe 

pe parcursul anului universitar 2012-2013; 
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 - Anul I aferent  modulului psihopedagogic nivel I se va desfăşura în regimul refacerilor de discipline, taxa de 

studii fiind de  200 RON/ an, plătită în 2 tranşe pe parcursul anului universitar 2012-2013 (prima tranşă până 

la data de 20.12.2012 iar a doua până la data de 30.04.2013). 

 

12. S-a aprobat referatul d-nei lect. univ. dr. Teodora Popescu privind stabilirea unei taxe pentru traducerea 

documentelor necesare şcolarizării cetăţenilor străini, din limba engleză în limba română, în valoare de 30 

lei/pagina de 1200 caractere,inclusiv spaţii. 

 

13. S-a aprobat referatul d-nei ec. Tamara Contor privind stabilirea valoarii unui credit, pentru anul 

universitar 2012-2013, la suma de 40 lei. 

 

14. S-a aprobat demararea procedurilor în vederea promovării ca urmare a absolvirii studiilor în domeniul 

postului, pentru angajaţii Filip Adriana, Benga Gabriela, Petrescu Răzvan Ioan , Ordean Mădălin şi 

Cîmpean Daniela.  Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare. 

 

15. S-a aprobat cererea d-lui lect. univ. drd. Valentin Todescu privind amânarea cu o lună a termenului de 

susţinere a tezei de doctorat.  

 Răspunde: Conducătorul de doctorat. 

   
16. Senatul a luat act de demisia d-lui prof. univ. dr. Florin Draşovean din funcţia de director al Şcolii Doctorale 

de Istorie. S-a aprobat referatul d-lui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind numirea ca director interimar al 

Şcolii Doctorale de Istorie a d-nei prof. univ. dr. Eva Mârza. 

 

17. S-au aprobat propunerile CSUD privind exmatricularea de la studiile universitare de doctorat a următorilor 

studenţi doctoranzi: Morar Nicolae Marcel, Dineş Nicolae, Păduraru Adriana, Boldor Tavita, Vasquez 

Cevallos Fidias eduardo, Chiru (Zaharia/ Rodica, Iliescu Irina, Benga (Lauran) Mihaela Silvia. 

  

18.  S-au aprobat cererile de prelungire/întrerupere/graţie ale următorilor doctoranzi: 

 - Pop Cristina Matilda – pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de 7 ani; 

 - Dragu Gabi Georgiana – perioadă de graţie de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Gros (Scorte) Carmen – perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă 

 - Predoiu Cristina Mihaela – perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Fărcaş Tiberiu Ştefan – perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Sărac Ionuţ Pavel – perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Gheorghiu Elena – perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Dogar Cristian Nicolae – perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Perneac (Covaci) Adriana Oana – perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Ducu Corina Mihaela – perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Andreica Horia Tudor – perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Udriştoiu Anca Roxana - perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Petresc Cohîltir Dorin - perioadă de graţie de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Dăian Daniel - perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Bărbat Ioan Alexandru - perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Florea Bogdan Alin - perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Huţ Anca Daniela - perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Dăescu Mihai - perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Giurgiu (Lupu) Gianina Diana - perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Radu Dumitru Stănese - perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Avram Mariana - perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Drîmbărean Matei - perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Iancu Daniel - perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Sabău Danil - perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă; 

 - Groza Constantin - perioadă de prelungire de 6 luni în regim cu taxă;   

   

19. S-a aprobat cererea de retragere de la studiile universitare de doctorat a d-nei Aurar (Mărginean) Angela 

Ioana şi restituirea tranşei achitate pe anul universitar 2012-2013.  

   

20. S-a aprobat cererea de transfer a d-lui prof. univ. dr. Ioan Andreicuţ, conducător de doctorat în cadrul Şcolii 

Doctorale de Teologie aparţinând IOSUD Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la IOSUD - 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj – Napoca. Şcoala Doctorală de Teologie va prezenta situaţia 

doctoranzilor aflaţi în coordonarea d-lui prof. univ. dr. Ioan Andreicuţ. 
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21.  S-a aprobat referatul d-nei lect. univ. dr. Ada Hurdean privind completarea planului editorial al Facultăţii de 

Drept şi Ştiinţe Sociale, în seria Didactica, cu cursul de Drept roman, într-un număr de 65 de exemplare. 

  Răspunde: Şef Birou Tipografie. 

 

22. S-a aprobat cererea studentei Groza (Decean) Monica Maria, anul I AA, pentru transferul de la 

învăţământul cu frecvenţă la învăţământul la distanţă, la aceeaşi specializare, în regim cu taxă. 

 

23. Nu s-a aprobat cererea d-nei Grigor Angela Loredana, absolventă a Universităţii „Spiru Haret” din 

Bucureşti,  specializarea Drept, pentru a susţine examenul de licenţă în cadrul Universităţii. 

 

24. S-a aprobat acordarea burselor speciale pentru studenţii admişi în anul I, absolvenţi de liceu promoţia 2012, 

care au obţinut premii la olimpiadele judeţene sau naţionale în perioada studiilor liceale, şi anume:  

  - Adam Roxana Claudia – Teologie ortodoxă asistenţă socială 

  - Vasilie Ioan – Teologie ortodoxă pastorală 

  - Gheorghiulescu Vasile Iulian – Teologie ortodoxă pastorală 

  - Drăghiţă Felicia – Administrarea afacerilor 

  Răspund: Administratorii facultăţilor. 

 

25.  S-a aprobat referatul Departamentului de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor pentru desemnarea a 2 

persoane în calitatea de înlocuitori ai directorului de departament.  

 Directorii de departamente vor supune Senatului, în şedinţa din luna noiembrie 2012, validarea locţiitorilor 

nominalizaţi, avizaţi în consiliile departamentelor şi consiliile facultăţilor, fiecare nominalizare fiind însoţită 

de fişa postului. 

 

26. S-au aprobat modificările la Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe juridice şi administrative precum 

şi listei cadrelor didactice care desfăşoară activităţi în regim „plata cu ora” în anul universitar 2012-2013, 

conform anexelor ataşate.  

     

 

 

PREŞEDINTE SENAT  

prof. univ. dr. Nicolae Todea 

 

 

 

 

           Întocmit, 

           Secretar şef 

           ing. Cristina Hava  


