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H O T Ă R Â R I 
 

ale Senatului  Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
din data de 25.06.2013  

 
1. S-a aprobat repartizarea Cifrei de şcolarizare pentru admiterea la studii universitare de licenţă în 

anul universitar 2013-2014. 
 
2. S-a aprobat repartizarea Cifrei de şcolarizare pentru admiterea la studii universitare de masterat în 

anul universitar 2013-2014.  
 
3. S-a aprobat modelul contractelor de studii pentru anul universitar 2013-2014, conform anexelor.  
 
4. S-au aprobat  taxele de studii aferente programelor de studii universitare de licenţă autorizate de 

ARACIS, care urmează să funcţioneze începând cu anul universitar 2013-2014: 
 Traducere şi interpretare - 2000 lei 
 Arheologie (în limba engleză) – 3000 lei (pentru studenţii romani, UE, SEE, CE) şi 2970 euro (pentru 

studenţii internaţionali) 
 Administrarea afacerilor (în limba engleză) -  3300 lei (pentru studenţii romani, UE, SEE, CE) şi 2970 

euro (pentru studenţii internaţionali) 
 Informatică (în limba engleză) - 3600 lei (pentru studenţii romani, UE, SEE, CE) şi 2970 euro (pentru 

studenţii internaţionali) 
 
5. S-a aprobat Comisia pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat, sesiunea 

iunie-iulie 2013, pentru absolvenţii programului de studii Managementul financiar contabil şi 
administrativ , promoţiile anterioare, cu următoarea componenţă: 

 Preşedinte:   prof. univ. dr. Nicolae Todea 
 Membri:    lect. univ. dr. Attila Tamaş  
      conf. univ. dr. Adela Socol 
 Membru supleant:  conf. univ. dr. Iuliana Cenar 
 Secretar:    lect. univ. dr. Raluca Ivan  
 Data de desfăşurare: 18-19 iulie 2013. 
 
6. Se aprobă modificarea Metodologiei de concurs  pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 

în  Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în conformitate cu modificările Ordinul MEN nr. 
6560 din 20.12.2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea 
titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare. 

 Se deleagă Consiliul de Administraţie pentru a face cuvenitele modificări în anexele la metodologie, 
după publicarea ordinului în Monitorul Oficial. 

 
7. Se deleagă Consiliul de Administraţie să aprobe Structura anului universitar 2013-2014, în baza 

propunerilor înaintate de Consiliile facultăţilor. 
 

 
PREŞEDINTE SENAT  

prof. univ. dr. Nicolae Todea 
 

              Secretar șef, 
             ing. Cristina Hava  

 


