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H O T Ă R Â R I 
 

ale Senatului  Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
din data de 30.05.2012:  

 
1. S-au validat alegerile parţiale desfăşurate în data 25.04.2012 şi alegerea în calitatea de  membru al 

Senatului a d-lui prof. univ. dr. ing. Maricel Palamariu.  
 
2. S-au aprobat Planurile de învăţământ valabile începând cu anul universitar 2012-2013, cu următoarele 

amendamente: 
 - durata anului universitar va fi de 2 semestre cu 18 săptămâni fiecare, din care 14 săptămâni activităţi 

didactice şi 4 săptămâni sesiune de examene. Pentru sesiunea de examene din toamnă se aloca e 2 
săptămâni. Excepţie face semestrul II al anilor terminali care, de regulă, nu poate fi mai scurt de 12 
săptămâni activităţi didactice, cu 3 săptămâni sesiune de examene. 

  - în structura planului de învăţământ se vor introduce şi numărul de ore alocat activităţilor 
independente/individuale de învăţare pentru fiecare disciplină, potrivit numărului de credite acordat. 

 - numărul de examene pe semestru nu poate fi mai mic decât numărul colocviilor prevăzute în planul de 
învăţământ 

 Planurile refăcute cu amendamentele aprobate vor respecta standardele ARACIS specifice fiecărei 
specializări. 

  Modificările planurilor de învăţământ aferente anilor anteriori se vor supune aprobării Senatului în baza 
unui referat justificativ pentru fiecare caz în parte. 

 Răspund: Decanii facultăţilor şi Directorii de departamente. 
 
3. S-a aprobat Codul de asigurare a calităţii în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.  
 Răspunde: Director CMCSI. 
 
4. S-a aprobat Regulamentul Centrului pentru managementul calităţii şi strategie instituţională 

(CMCSI). 
 Răspunde: Director CMCSI. 
 
5. S-a aprobat modificarea art. 13, alin. 1, lit. c din Regulamentul privind activitatea profesională a 

studenţilor, care va avea următorul conţinut: 
 „Studenţii care au promovat disciplinele în cadrul sesiunii semestriale, dar doresc să-şi mărească notele 

obţinute, se pot prezenta la a doua examinare în sesiunea de restanţe şi de mărire a notelor, în baza 
cererii depuse cu minim 2 săptămâni înaintea începerii sesiunii. Pot solicita mărirea notei doar studenţii 
integralişti, aceştia putând depune cerere pentru maxim 3 discipline. Notele de la activităţile practice de 
laborator şi de seminar, obţinute pe parcursul semestrului nu se vor putea mări. Nota se modifică numai 
în cazul în care studentul obţine o notă mai mare decât cea iniţială. Nu se admit susţineri de examene 
pentru mărirea notelor pentru disciplinele  studiate în anii precedenţi.” 

  
6. S-a aprobat cererea d-lui Stoica Mihai Vlad, absolvent al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj - Napoca, 

promoţia 2009, specializarea ECTS, pentru susţinerea examenului de licenţă în cadrul instituţiei noastre, 
cu respectarea regulamentelor interne specifice. 

 Răspunde: Director Departament Ştiinţe economice şi gestiunea afacerilor. 
 
7. S-a aprobat solicitarea d-nei Acriş Valentina, absolventă a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, 

promoţia 2009, specializarea Măsurători terestre şi cadastru, pentru susţinerea examenului de licenţă în 
cadrul instituţiei noastre, cu respectarea regulamentelor interne specifice. 

 Răspunde: Director DSEI. 
 



8. S-a aprobat organizarea examenului de licenţă pentru absolvenţii specializării Măsurători terestre şi 
cadastru, promoţia 2011-2012 din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara, în baza protocolului încheiat între cele două instituţii. Perioada de desfăşurare 
a examenului de licenţă pentru această specializare este 28.06.2012 – 12.07.2012. 

 Răspunde: Director DSEI. 
 
9. S-a aprobat organizarea examenului de licenţă pentru absolvenţii specializării Economia comerţului 

turismului şi serviciilor, promoţia 2011-2012 din cadrul Universităţii „Ioan Slavici” din Timişoara, în 
baza protocolului încheiat între cele două instituţii. Perioada de desfăşurare a examenului de licenţă pentru 
această specializare este 28.06.2012 – 01.07.2012. 

 Răspunde: Director DSEGA. 
 
10. S-a aprobat organizarea examenului de licenţă pentru absolvenţii specializării Informatică, promoţia 2011-

2012 din cadrul Universităţii din Petroşani, în baza protocolului încheiat între cele două instituţii.
Răspunde: Director DSEI. 

 
11. S-a aprobat actualizarea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică cu privire la 

sistemele de control managerial din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform 
propunerii anexate. 

 Răspunde: Preşedinte comisie. 
 

12. S-au aprobat Planurile editoriale Seria Didactica pe anul 2012, pe facultăţi, conform propunerilor 
anexate.  

 Răspunde: Şef Birou Tipografie. 
 
13.  S-au aprobat Regulamentele de organizare şi desfăşurare a admiterii la studiile doctorale în 

domeniile Istorie, Contabilitate şi Teologie, în anul universitar 2012-2013, inclusiv taxele prevăzute în 
anexele la regulamentele aprobate. 

 Răspund: Directorii Şcolilor doctorale. 
 
14. S-au aprobat taxele de studiu pentru studenţii internaţionali, după cum urmează: 
 - Pentru specializările/programele din domeniul tehnic (licenţă/masterat) – 270 euro/lună; 
 - Pentru specializările/programele din domeniul economic (licenţă/masterat) – 220 euro/lună 
 Taxele se plătesc în condiţiile prevăzute de OG nr. 22/22.08.2009. 
 
15.  S-au aprobat cererile următorilor doctoranzi pentru prelungirea studiilor doctorale, în regim cu taxă: 
 - drd. Voicu George Emanuel, domeniul Istorie, în perioada 01.04.2012 – 30.09.2012; 
 - drd. Bălţat Daniel, domeniul Istorie, în perioada 01.04.2012 – 30.09.2012; 
 - drd. Gheorghiu Elena, domeniul Filologie, în perioada 31.03.2012 – 30.09.2012; 
 - drd. Todescu Valentin, domeniul Filologie, în perioada 01.05.2012 – 30.10.2012; 
 - drd. Boldor Tavita, domeniul Istorie, în perioada 01.04.2012 – 01.09.2012; 
 - drd. Mazăre Nicoleta Paula, domeniul Istorie, în perioada 01.04.2012 – 31.07.2012; 
 - drd. Benga (Lauran) Mihaela Silvia, domeniul Istorie, în perioada 01.04.2012 – 31.07.2012; 
 - drd. Coman (Ardelean) Carmen Georgeta, domeniul Filologie, în perioada 01.04.2012 – 30.09.2012. 
 - drd. Schuster (Bădescu) Lacrima Johanna, domeniul Filologie, în perioada 01.04.2012 – 30.09.2012; 
 - drd. Roşeu (Mureşan) Maria Elisabeta, domeniul Filologie, în perioada 01.05.2012 – 01.11.2012; 
 - drd. Dragu Gabi Geogiana – domeniul Contabilitate, în perioada de graţie 01.04.2012 – 01.10.2012;  
  
16. S-a aprobat cererea d-lui Dines Nicolae, doctorand în domeniul Contabilitate, pentru întreruperea studiilor 

doctorale din motive medicale, pe perioada 01.04.2012 – 30.08.2012. 
 
17. S-a aprobat referatul d-nei prof. univ. dr. Ileana Ghemeş privind numirea comisiei de disertaţie pentru 

programul de masterat: Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane, cu 
următoarea componenţă: 

 Preşedinte:  conf. univ. dr. Rodica Pioariu 
 Membri:  conf. univ. dr. Marinela Lupşa 
    lect. univ. dr. Maria Ştefănescu 
    lect. univ. dr. Teodora Popescu – Furnea 
 Secretar:  lect. univ. dr. Alexandra Jacobsen 



 Răspunde: Director Departament de Filologie. 
 

18.  S-a aprobat referatul d-nei prof. univ. dr. Ileana Ghemeş privind numirea comisiei pentru examenul de 
absolvire a cursului pregătitor de limba română, pentru studenţii străini. 

 Preşedinte:  conf. univ. dr. Diana Câmpan 
 Membri:  lect. univ. dr. Georgeta Orian 
    lect. univ. dr. Gabriel Bărbuleţ 
 Secretar:  asist. univ. drd. Maria Mureşan 
 Data examenului: 22 iunie 2012. 
  
19. S-a aprobat acordarea unor creşteri salariale diferenţiate, din veniturile proprii, angajatelor Rotar Claudia, 

Haţegan Mihaela şi Costea Mihaela Ana, pe perioada 01.06.2012 – 31.12.2012, conform tabelelor 
anexate. 

 Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare. 
 
20. S-a adoptat Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia. Codul va fi avizat de către Comisia juridică a Senatului, eventualele amendamente fiind aduse 
la cunoştinţa organizaţiilor studenţeşti.  

  
21. S-a aprobat organizarea unei sesiuni extraordinare pentru studenţii din anii terminali, în perioada 

11-13 iunie 2012. Cererile se pot depune la secretariatele facultăţilor până la data de 08.06.2012, ora 
16.00.     

 
22. Cererea studentei Georgiu Marioara privind numirea unei comisii de reexaminare la disciplinele 

Elemente de medicină internă şi socială şi Consiliere în asistenţa socială, se va transmite decanatului 
Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru soluţionare în conformitate Regulamentul activităţii 
studenţilor, în cadrul sesiunii aprobate. Cazul semnalat se va transmite şi Comisiei de Etică a Senatului. 

 
23. S-a aprobat Regulamentul de organizarea şi funcţionare a Consiliului ştiinţific al Bibliotecii 

Universităţii, cu amendamentele aprobate de Senat. 
 

24. S-a aprobat acordarea unor creşteri salariale diferenţiate suportate din veniturile proprii, pentru funcţiile de 
conducere care nu beneficiază de indemnizaţie de conducere şi pentru personalul cu atribuţii suplimentare 
în cadrul CICOC, conform anexei.  

 Creşterile salariale sunt aferente anului 2012 şi se acordă în funcţie de calitatea, performanţele şi 
specificul activităţilor desfăşurate, pe perioada cât îndeplinesc sarcinile, atribuţiile şi responsabilităţile 
suplimentare prevăzute în fişa postului.  

   
 
 
 

PREŞEDINTE SENAT  
prof. univ. dr. Nicolae Todea 

 
 
 
 
 

          Secretar şef 
          ing. Cristina Hava 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 


