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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”      
ALBA IULIA                                                       
Nr. 5/1195/30.01.2014  
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R I 
 

ale Senatului  Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
din data de: 29.01.2014 

 
1.  S-a aprobat Planul operaţional al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe anul 2014. 
 
2.  S-a aprobat Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii la ciclul de studii universitare de 

licenţă în anul universitar 2014-2015. 
 
3.  S-a aprobat Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii la ciclul de studii universitare de 

master în anul universitar 2014-2015. 
 
4.  S-a aprobat Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor, 

promoţia 2013-2014. 
 
5.  S-a aprobat Raportul asupra calităţii educaţiei pe anul 2013. 
 
6.  S-a aprobat Raportul privind activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul Universităţii „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2013. 
 
7.  S-a aprobat Raport asupra sistemului de control intern managerial al UAB la data de 31 

decembrie 2013. 
 
8.  S-a aprobat Structura personalului nedidactic, didactic auxiliar şi de cercetare, valabilă începând 

cu data de 01.02.2014. 
 
9.  S-a aprobat Organigrama executivă a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
 
10.  S-a aprobat Organigrama executivă a Direcţiei General Administrativă a Universităţii „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
 
11.  S-a aprobat acordarea creşterilor salariale diferenţiate în anul 2014, plătite exclusiv din veniturile 

proprii ale universităţii, cadrelor didactice care îndeplinesc funcţii de conducere sau alte activităţi 
suplimentare neremunerate cu indemnizaţii şi personalului care ocupă funcţiile de Contabil şef şi 
Director General Adjunct, în cuantumul prevăzut în lista anexată.  

 Alte propuneri de acordare a creşterilor salariale plătite exclusiv din veniturile proprii ale universităţii se 
vor analiza după aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2013 şi rectificarea bugetului pe anul 2014. 

 Răspunde: Şef Birou Personal – Salarizare. 
   
12.   S-a aprobat referatul d-nei conf. univ. dr. Maria Popa privind completarea statului de funcţii al 

Departamentului de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti pe anul universitar 2013-2014, cu 3 posturi de lector, 
aferente programului de licenţă Informatică – în limba engleză.  

 Răspunde: Director DSEI. 
 
13.  S-a aprobat referatul d-nei conf. univ. dr. Maria Popa privind aplicarea taxelor administrative, aprobate 

în Senatul din data de 16.09.201, studenţilor internaţionali ai UAB aflaţi la studii. 
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14.  S-a aprobat organizarea programului de studii universitare de master Dezvoltarea şi managementul 
resurselor umane, în domeniul Sociologie, în cadrul Departamentului de Ştiinţe Sociale al Facultăţii de 
Drept şi Ştiinţe Sociale.      

 Răspunde: Director DSS. 
 
15.  S-a aprobat solicitarea Universităţii „Alma  Mater” din Sibiu pentru încheierea protocolului privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă, în specializarea 
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, pentru absolvenţii proprii, în cadrul Facultăţii de Drept 
şi Ştiinţe Sociale. 

 Răspunde: Director DSS. 
 
16.  S-a aprobat cererea d-lui Lerca Ciprian Marian, absolvent al Universităţii „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia, specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune, promoţia 2003, să susţină examenul 
de finalizarea studiilor în cadrul altei instituţii de învăţământ superior, respectiv Universitatea Spiru 
Haret din Bucureşti. 

 Răspunde: Secretar facultatea de Ştiinţe. 
 
17.  S-a aprobat cererea d-lui Vişovan Niculai, doctorand în domeniul Istorie, pentru retragerea de la 

studiile doctorale.  
 Răspunde: Director Şcoala Doctorală de Istorie. 
 
18.  S-a aprobat cererea d-lui Ivaşcu Valentin, angajat al universităţii în funcţia de paznic, pentru acordarea 

unui concediu fără plată de 35 de zile, începând cu data de 10.02.2014. 
 Răspunde: Şef Birou Personal – Salarizare. 
 
19.  S-a aprobat cererea d-nei Mantea Edith, angajată a universităţii în funcţia de secretar în cadrul 

Facultăţii de Ştiinţe, pentru acordarea unui concediu fără plată de 120 de zile, începând cu data de 
20.02.2014. 

 Răspunde: Şef Birou Personal – Salarizare. 
 
20.  S-a aprobat acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA d-lui Profesor John Chapman, de la 

Universitatea Durham din Marea Britanie, la propunerea Departamentului de Istorie, Arheologie şi 
Muzeologie. 

 
21.  Nu s-a aprobat cererea d-lui Bîrlan Constantin, absolvent al Universităţii Spiru Haret, pentru a susţine 

examenul de finalizare a studiilor în cedrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, având în vedere 
prevederile art. 11 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor 
universitare de licenţă/master în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.  

 
22.  S-a aprobat referatul d-lui conf. univ. dr. Ioan Ienciu privind modificarea ocupării postului vacant de 

lector, poz. 7, din statul de funcţii al DSEI, prin înlocuirea d-lui lect. univ. drd. Arpad Incze cu asist. 
univ. dr. Loredana Boca. 

 Răspund: Director DSEI şi Şef Birou Personal Salarizare. 
 
23.  S-a aprobat referatul d-nei conf. univ. dr. Andreea Muntean pentru modificarea ocupării posturilor de: 

lector poz. 19, asistent poz. 25 şi lector poz. 8, din statul de funcţii al DSEGA, conform listei anexate,  
având în vedere concediul de maternitate al titularilor. 

 Răspund: Director DSEGA şi Şef Birou Personal Salarizare. 
 
24.  S-au aprobat listele privind desfăşurarea activităţilor didactice în sem II, în regim de plata cu ora din 

posturile vacante din cadrul: Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Departamentului de 
Ştiinţe Sociale, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Colectivului de Educaţie 
Fizică şi Sport. 

 Răspund: Directori departamente şi Şef Birou Personal Salarizare. 
 
25.  S-a aprobat cererea d-lui conf. univ. dr. Felician Cotea pentru susţinerea unor activităţi didactice, în 

sem. II al anului universitar 2013-2014, în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj – Napoca. 
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26.  S-a aprobat referatul d-lui prof. univ. dr. Emil Jurcan privind angajarea în regim de plata cu ora, cu tarif 
de 72,7 lei/oră, a profesorului Balcarek Petr, pentru activităţilor didactice desfăşurate în cadrul 
programului de master internaţional Mediere interculturală şi interreligioasă.  

 Răspunde: Şef Birou Personal – Salarizare. 
 
27.  Senatul ia act de demisia dlui conf. univ. dr. Dumitru Vanca din comisia de Etică a Universităţii ca 

urmare a alegerii în funcţia de director al Departamentului de Teologie şi Asistenţă Socială. Rectorul va 
înainta propunerea de completare a Comisiei de Etică.  

 
 
 

PREŞEDINTE SENAT  
prof. univ. dr. Nicolae Todea 

 
 

       Secretar şef 
       Ing. Hava Cristina  

 


