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H O T Ă R Â R I 
 

ale Senatului  Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
din data de 04.07.2012:  

 
1. S-a aprobat repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studiile universitare de masterat, în anul 

universitar 2012-2013, conform tabelului anexat. 
 
2. S-au aprobat comisiile de interviu pentru admiterea la studiile universitare de masterat, în anul 

universitar 2012-2013, cu următoarea componenţă: 
 

 FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE 
Domeniu: Istorie.  
Program de studiu: Transilvania în  istoria culturală a Europei Centrale 
Preşedinte:  conf. univ. dr. Daniel Dumitran 
Membri:  conf. univ. dr. Valer Moga 
    conf. univ. dr. Laura Stanciu 
    lect. univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu 
Secretar:  asist. univ. dr. Sorin Arhire 
Membru supleant: conf. univ. dr. Octavian Tătar 
Program de studiu: Preistoria în spaţiul carpato-dunărean în contextul arheologiei sistemice 
Preşedinte:  conf. univ. dr. Toma Goronea  
Membri:  lect. univ. dr. Mihai Gligor 
    lect. univ. dr. Cristian Ioan Popa 
Secretar:  asist. univ. dr. Călin Anghel 
Program de studiu: Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural 
Preşedinte:  conf. univ. dr. Toma Goronea 
Membri:  lect. univ. dr. Mihai Gligor 
    lect. univ. dr. Cristian Ioan Popa 
Secretar:  asist. univ. dr. Călin Anghel 
Domeniul: Filologie.  
Program de studiu: Literatură şi cultură românească în context european: 
 Preşedinte:  prof. univ. dr. Ileana Ghemeş 
 Membri:  conf. univ. dr. Diana Manuela Câmpan 
    lect. univ. dr. Georgeta Orian 
 Secretar:  lect. univ. dr. Petronela Wainberg 
Program de studiu: Limbă, literatură şi cultură franceză în spaţiul francofon 
Preşedinte:  conf. univ. dr. Valeria Pioraş 
Membri:  conf. univ. dr. Rodica Chira 
    lect. univ. dr. Adina Curta 
Secretar:  lect. univ. dr. Coralia Telea 
Program de studiu: Limbă, literatură şi cultură engleză în spaţiul european 
Preşedinte:  conf. univ. dr. Marinela Lupşa  
Membri:  conf. univ. dr. Rodica Pioariu 

lect. univ. dr. Gabriel Bărbuleţ 
 Secretar:  lect. univ. dr. Alexandra Jacobsen 
 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE 
Program de studiu: Auditul şi controlul agenţilor economici  
 Preşedinte:  prof. univ. dr. Nicolae Todea  
 Membru:  prof. univ. dr. Vasile Burja 
    lect. univ. dr. Ciprian Teiuşan 



 Secretar:  lect. univ. dr. Sorin Deaconu 
Membru supleant: lect. univ. dr. Attila Tamaş 
Program de studii: Contabilitate şi audit în instituţii publice şi Sistemul informaţional contabil în 
asistarea deciziilor manageriale 
Preşedinte:  conf. univ. dr. Iuliana Cenar 
Membri:  lect. univ. dr. Attila Tamaş 
    conf. univ. dr. Dan Dănuleţiu 
 Secretar:  lect. univ. dr. iulian Dobra 
Membru supleant: lect. univ. dr. Ciprian Teiuşan  
 Program de studiu: Bănci, asigurări şi pieţe financiare 
 Preşedinte:  prof. univ. dr. Teodor Hada  
 Membri:  conf. univ. dr. Adela Socol 
    conf. univ. dr. Iulia Iuga  
 Secretar:  lect. univ. dr. Adina Dănuleţiu 
Membru supleant: lect. univ. dr. Attila Tamaş   
Programele de studii:  Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii; Administrarea dezvoltării 
regionale durabile, Marketing şi promovarea vânzărilor 
 Preşedinte:  prof. univ. dr. Filimon Stremţan 
 Membri:  lect. univ. dr. Ionela Gavrilă Paven  
    lect. univ. dr. Andreea Muntean 
    lect. univ. dr. Claudia Moisă 
 Secretar:  lect. univ. dr. Carmen Paştiu 
Program de studiu:  Programare avansată şi baze de date 
 Preşedinte:  conf. univ. dr. Corina Rotar 
 Membri:  prof. univ. dr. Ioan Ileană 
    conf. univ. dr. Emilian Ceuca 
    conf. univ. dr. Mircea Rîşteiu 
 Secretar:  lect. univ. dr. Ovidiu Domşa 
Membru supleant: lect. univ. dr. Mihaela Aldea 
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE 
Programe de studii: Instituţii de drept privat, Ştiinţe penale şi criminalistică şi Asistenţă managerială 
în sectoarele public şi privat 
Preşedinte:  prof. univ. dr. Vasile Luha 
Membri:  lect. univ. dr. Miruna Tudoraşcu 
    lect. univ. dr. Ada hurbean 
Secretar:  asist. univ. drd. Mihaela Simion 
Program de studiu: Management educaţional 
Preşedinte:  prof. univ. dr. Florea Voiculescu 
Membri:  lect. univ. dr. Ioan Scheau 
    lect. univ. dr. Letiţia Trif 
Secretar:  lect. univ. dr. Liana Tăuşan 
Program de studiu: Opera socială în instituţii ecleziale 
Preşedinte:  prof. univ. dr. Emil Jurcan 
Membri:  lect. univ. dr. Petronela Talpaş 
    lect. univ. dr. Angela Bara 
Secretar:  asist. univ. dr. Claudiu Ştefani 
Membru supleant: prof. univ. dr. Mihai Pascaru 
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 
Programe de studii: Teologie comparată; Consiere pastorală 
Preşedinte:   Pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan 
Membri:  Pr. lect. univ. dr. Alexandru Moldovan 
    Pr. lect. univ. dr. Ioan Cozma 
    Pr. lect. univ. dr. Dan Ioan Mihail 

 Comisiile de înscriere la masterat sunt cele stabilite pentru admiterea la studiile universitare de licenţă la 
nivelul fiecărei facultăţi  

 Interviul pentru admiterea la masterat vor avea loc în data de 27.07.2012. 
 



3. S-a aprobat referatul d-lui conf. univ. dr. Ioan Gânfălean privind înlocuirea d-lui conf. univ. dr. Felician 
Cotea cu d-na lect. univ. dr. Ada Hurbean, în comisia de disertaţie la specializarea Ştiinţe penale şi 
criminalistică.   

 
4. S-a aprobat delegarea Consiliului de administraţie să aprobe componenţa comisiilor de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice, după apariţia anunţului în Monitorul Oficial. 
 

5. S-a aprobat Procedura de admitere la studii a studenţilor internaţionali din ţări terţe UE, SEE sau 
Confederaţiei Elveţiene, în anul universitar 2012-2013. 

 S-au aprobat taxele de studii anexate procedurii aprobate. 
 Pentru gestionarea dosarelor de admitere a studenţilor internaţionali s-a aprobat aplicarea unei taxe  de 

procesare echivalente cu 30 euro/dosar.  Răspunde: Director CRI. 
 

6. S-a aprobat Regulamentul privind mobilitatea studenţilor, a personalului didactic, didactic auxiliar, 
de cercetare şi a personalului nedidactic care participă la programul de învăţare pe tot parcursul 
vieţii – Programul sectorial Erasmus. 

 
7. S-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba 

Iulia. 
 

8. S-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de informare, consiliere şi 
orientare în carieră (CICOC). 

 
9. În legătură cu Raportul Comisiei de Etică privind acuzaţia de comportament necivic adusă masterandei 

Bruj Dorina, Senatul solicită avizul consilierului juridic al instituţiei şi al Comisiei Juridice a Senatului 
referitor la propunerile comisiei. 

 Răspund: preşedinte Comisie de Etică şi consilier juridic. 
 

10. În legătură cu adresa Comisie de Etică privind faptele aduse la cunoştinţa Senatului prin contestaţia d-nei 
Georgiu Mărioara, Senatul solicită un punct de vedere comun al Comisiei de Etică şi Comisiei Juridice în 
vederea actualizării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisie de Etică. Solicitarea se va 
transmite şi rectorului Universităţii. 

 
11. S-a aprobat cererea d-nei asist. univ. drd. Alexandra Popa privind înlocuirea din comisia de admitere a 

Facultăţii de Ştiinţe cu d-l asist. univ. drd. Voicu George. 
 

12. S-a aprobat demararea procedurilor în vederea desfăşurării concursului pentru ocuparea postului de 
Director General Administrativ la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

 Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare. 
 

13. S-a aprobat lista cadrelor didactice propuse să facă parte din comisiile de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U., 
respectiv: 

 - prof. univ. dr. ing. Achim Moise Ioan – Management 
 - prof. univ. dr. Breaz Valer Daniel – Matematică 
 - prof. univ. dr. Jurcan Emil– Teologie 
 - prof. univ. dr. Himcinschi Mihai – Teologie 
 - prof. univ. dr. Mârza Eva - Istorie  
 
14. Referitor la referatul d-lui lect. univ. dr. Victor Costea cu privire la susţinerea examenelor restante, la 

disciplinele MDS Montane şi Aplicaţii sporturi de iarnă, de către studenţii din anul II ai specializării 
Educaţie fizică şi sportivă, Senatul hotărăşte următoarele: 

 - Examenele restante se pot susţine în sesiunea de iarnă, împreună cu studenţii din anul I, fără plata 
creditelor, dar cu suportarea personală a cheltuielilor aferente desfăşurării acestor activităţi; 

 - Aceste examene vor fi considerate restanţe în clasificarea anuală a studenţilor de la începutul anului 
universitar 2012-2013; 

 - Colectivul de Educaţie fizică şi sport va adapta planul de învăţământ, începând cu anul universitar 2012-
2013, astfel încât a doua sesiune de examene la aceste discipline să se desfăşoare în perioada adecvată 
sporturilor de iarnă. 

  Răspund: Şef Colectiv Educaţie fizică şi sport. 



  
15. S-a aprobat încheierea Protocolului de cercetare şi dezvoltare instituţională, între Şcoala Naţională de 

Ştiinţe Politice şi Administrative (SNSPA) şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. În baza 
protocolului cele două instituţii vor coopera pentru organizarea la Alba Iulia a Conferinţei internaţionale 
cu tema „Religie şi Politică”, în luna mai 2013. 

 
16. S-a aprobat cererea d-nei lect. univ. dr. Maria Ştefănescu privind acordarea unui concediu fără plată în 

perioada 01.10.2012 – 01.02.2013. 
 Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare. 
 

17. S-a aprobat modificarea comisiei de disertaţie în cadrul programului de masterat Programare avansată şi 
baze de date, după cum urmează: 

 Preşedinte:  conf. univ. dr. Corina Rotar 
 Membri:  prof. univ. dr. Ioan Ileană 
    conf. univ. dr. Mircea Rîşteiu 
 Membru supleant: lect. univ. dr. Mihaela Aldea 
 Secretar:  lect. univ. dr. Ovidiu Domşa 
 
18. În urma solicitării Universităţii „Agora” din Oradea, conform adresei nr. 517 din data de 02.07.2012, sunt 

desemnaţi să facă parte din comisiile de licenţă următoarele cadre didactice: 
 - Pentru specializarea Drept: conf. univ. dr. Ioan Gânfălean, prof. univ. dr. Vasile Luha, prof. univ. dr. 

Augustin Lazăr: 
 - Pentru specializările Management şi Contabilitate şi informatică de gestiune: prof. univ. dr. Daniel 

Breaz, prof. univ. dr. Achim Moise Ioan, prof. univ. dr. Filimon Stremţan, prof. univ. dr. Nicolae Todea, 
conf. univ. dr. Iuliana Cenar. 

    
 
 
 

Preşedinte SENAT 
        prof. univ. dr. Nicolae Todea 
 
 
                Întocmit, 
               ing. Cristina Hava 


