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H O T Ă R Â R I 
 

ale Senatului  Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
din data de: 30.09.2013 şi 08.10.2013 

 
1. S-a aprobat referatul d-lui prof. univ. dr. Emil Jurcan privind modificarea planurilor de învăţământ pentru 

specializările şi programele de studii universitare de licenţă şi master din cadrul Facultăţii de Teologie, 
conform documentelor anexate. 

 
2. S-a aprobat validarea Raportul de evaluare al d-lui ec. dr. Găban Vasile Lucian privind modul de 

îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul de management administrativ şi menţinerea în funcţia de 
Director general administrativ pe o perioadă de 5 ani. 

 
3. S-a aprobat referatul d-lui conf. univ. dr. ing. Ioan Ienciu privind numărul de grupe şi semigrupe de 

studenţi, din cadrul specializărilor inginereşti ale Departamentului de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti. 
 
4. S-a aprobat referatul d-lui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind includerea la pct. 15 din 

Centralizatorul activităţilor care nu sunt cuprinse în posturile didactice din statele de funcţii, a 
următoarelor precizări: 

 Referenţii să aibă vârsta sub 70 de ani, cei peste 70 de ani să nu fie încă pensionaţi, iar cei pensionaţi să 
aibă calitatea de conducător de doctorat. 

 
5. Nu s-a aprobat cererea d-nei lect. univ. dr. Carmen Paştiu Adina privind desfăşurarea de activităţi 

didactice, în regim de plata cu ora, în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, specializarea 
Inginerie economică industrială. 

 
6. Nu s-a aprobat cererea d-nei asist. univ. dr. Herţeg Maria Crina privind desfăşurarea de activităţi 

didactice, în regim de plata cu ora,  în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Departamentul de 
Limbi moderne şi comunicare. 

 
7. S-a aprobat cererea d-lui lect. univ. dr. Opriş Corneliu Dorin privind desfăşurarea de activităţi didactice, 

în regim de plata cu ora, în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, specializarea Educaţie creştină 
ortodoxă. 

 
8. S-a aprobat cererea d-lui lect. univ. dr. Tamas Szora Attila privind desfăşurarea de activităţi didactice, în  

regim de plata cu ora, în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Gestiunea Afacerilor. 

 
9. S-a aprobat cererea d-lui prof. univ. dr. Nicolae Todea privind transferul de la IOSUD – Universitatea 

„Valahia” din Târgovişte, la IOSUD – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitatea de 
conducător de doctorat în domeniul Contabilitate, după clarificarea situaţiei doctoranzilor de la IOSUD – 
Universitatea „Valahia” din Târgovişte. Până la data transferului, s-a aprobat ca d-l prof. univ. dr. Nicolae 
Todea să desfăşoare activităţi didactice în cadrul IOSUD – Universitatea „Valahia” dinTârgovişte. 

 
10. S-a aprobat Planul de măsuri pentru reducerea cheltuielilor şi încadrarea în veniturile prognozate 

pentru anul universitar 2013-2014. 
 
11. S-au aprobat Statele de funcţii ale următoarelor departamente: 
 - Departamentul de Ştiinţe Juridice cu 23 de posturi din care: 16 titulari (2 prof., 3conf., 8 lect., 2asist. şi 

1prep.) şi 7 posturi vacante (1 conf., 5 lect., 1 asist.)  
 - Colectivul de educaţie fizică şi sport cu 9 posturi din care 5 titulari (1 conf., 1 lect., 3 asist.) şi 4 posturi 

vacante (3 lect.,1 asist.); 
 - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic cu 14 posturi din care: 9 titulari (2 prof., 1 

conf., 5 lect., 1 prep.) şi 5 posturi vacante (2 conf., 3 lect.) 
 - Departamentul de Ştiinţe Sociale cu 17 posturi din care: 11 titulari (2 prof., 1 conf., 6 lect., 2 asist.) şi 6 

posturi vacante (1 conf., 5 lect.). Pentru ID 2 posturi (2 asist.) 



 - Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti cu 50 de posturi din care: 40 titulari (5 prof., 12 conf., 
15 lect., 8 asist.) şi 10 posturi vacante (1 prof., 1 conf., 8 lect.) 

 - Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor cu 37 posturi din care: 26 titulari (4 
prof., 7 conf., 12 lect., 1 asist., 2 prep.) şi 11 vacante (3 prof., 3 conf., 4 lect., 1 asist.). Pentru ID 6 posturi 
(6 asist.)  

 - Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie cu 15 posturi din care: 13 titulari (1 prof., 6 conf., 
3 lect., 3 asist.) şi 2 vacante (1 prof., 1 lect.)  

 - Departamentul de Filologie cu 30 de posturi din care: 27 titulari (1 prof., 7 conf., 10 lect., 9 asist.) şi 3 
vacante (2 prof., 1 conf.,) 

 - Departamentul de Teologie şi Asistenţă Socială cu 21 de posturi şi care: 16 titulari ( 5 prof., 4 conf., 7 
lect.) şi 5 vacante (1 prof., 4 lect.) 

   
12. Senatul a luat act de măsurile luate de Consiliul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale privind soluţionarea 

sesizărilor unui grup de studenţi din cadrul specialităţii Asistenţă socială, în urma constatărilor comisiei 
speciale numită de decanul facultăţii, respectiv: reexaminarea studenţilor de către cu o comisie de 
specialitate, în sesiunea specială din perioada 02.10. – 06.10.2013, fără plata taxei de reexaminare; 
concluziile referitore la cadrele didactice menţionate se vor transmite Comisiei de Etică a Senatului. 

 Răspunde: Decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale. 
 
13. S-au aprobat propunerile departamentelor privind listele nominale cu personalul didactic care 

desfăşoară activităţi didactice aferente posturilor vacante din statele de funcţii, conform listelor 
anexate. 

 Răspund: Directorii de departamente. 
 
14. S-a aprobat modificarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 

în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, astfel: 
 Art. 9 – se reformulează cu introducerea lit. a) astfel: 
 „Standardele minimale şi obligatorii interne pentru înscrierea candidaţilor la concursul pentru ocuparea 

posturilor didactice constau cumulativ în: 
 a) acoperirea disciplinelor din postul de concurs cu cărţi de specialitate sau cursuri didactice publicate de 

către candidat în calitate de autor sau c-autor, în Seria didactică sau edituri din tară şi străinătate, în 
cazul posturilor care conţin ore de curs (lector, conferenţiar, profesor universitar). 

 b) standardele minimale interne, specifice comisiilor de specialitate, prevăzute în anexele 1 – 
corespunzătoare comisiilor: 

 Anexa 1 ……..Anexa 20 
 Art. 24 – va avea următoarea formulare: 

„(1) Competentele profesionale ale candidatului (activitatea ştiinţifică şi după caz, calităţile 
didactice) se evaluează de către comisia de concurs pe baza dosarului de concurs şi adiţional, prin 
probele de concurs, stabilite prin prezenta metodologie. Ziua, ora si locul desfăşurării probelor de 
concurs sunt anunţate pe pagina  web a universităţii, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de 
desfăşurarea probei. 

(2) Pentru posturile de asistent, respectiv lector universitar, proba adiţională constă într-o probă 
didactică, de tip activitate de seminar, respectiv curs cu o temă anunţată de comisie cu cel puţin 48 de 
ore înainte de susţinere, din tematica de concurs. 

(3) Pentru posturile de conferenţiar şi profesor universitar, proba adiţională constă într-o prelegere 
în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare (atât din punct de 
vedere didactic, precum şi al rezultatelor ştiinţifice obţinute) şi obiectivele propuse pentru dezvoltarea 
carierei universitare (strategii didactice şi obiective de cercetare). 

(4) Pentru posturile de cercetare, proba adiţională constă într-o expunere a principalelor rezultate 
obţinute în cercetare şi a unor noi direcţii de cercetare propuse de către candidat.” 

Se introduce Anexa 22 - Fişa de verificare a standardelor minimale interne 
  
15. S-a aprobat referatul d-lui prof. univ. dr. Emil Jurcan privind desfăşurarea unor activităţi didactice de către 

cadrele didactice asociate menţionate în cadrul programului de studii universitare de licenţă, specializarea 
Muzică religioasă, respectiv: Neacşu George, Dragoş Şuşman, Elena Chircev, Daiana Barb Dava, 
Delia Irimie, Rîpă Constantin. 

 
16.  S-a aprobat referatul d-nei lect. univ. dr. Teodora Iordăchescu privind modalitatea de plată a membrilor 

comisiilor care vor efectua evaluarea finală în cadrul cursurilor de limbi străine acreditate ANC şi a 
cursurilor pentru examenele internaţionale, respectiv: încadrarea la nivel de lector cu vechime minimă şi 
normarea în limita de 5 studenţi/oră. Cheltuielile de salarizare se vor acoperi din taxele de participare. 

 Răspunde: Şef Birou Personal-Salarizare. 
 



17.  S-a aprobat comisia electorală pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor în Senat şi în Consiliul 
Facultăţii de Ştiinţe, în locurile devenite vacante, cu următoarea componenţă: 

 - Sava Flavius (master Ştiinţe) 
 - Guşa Diana (ECTS) 
 - Idita Andreea (Drept) 
 Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 14.10.2013. 
 Alegerile se vor desfăşura în data de 15.10.2013, în sediul Ligii Studenţilor, între orele 10.00 -15.00. 
 
 

PREŞEDINTE SENAT  
prof. univ. dr. Nicolae Todea 

 
 
 

               Secretar şef 
               Ing. Hava Cristina  

 
 


