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    HOTĂRÂREA  NR. 9 / 9718 

din data de 27.05.2015 

 

 

 Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 27.05.2015 , 

 În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a 

Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului, 

 

 

HOTĂRÂŞTE: 

 

1. Se validează rezultatele concursului de pentru obținerea gradației de merit și acordarea acestora 

următoarelor cadre didactice: 

Facultatea de Istorie și Filologie: conf. univ. dr. Mihai Gligor, lect. univ. dr. Cristian Popa, conf. 

univ. dr. Daniel Dumitrean, conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu, conf. univ. dr. Laura Stanciu, conf. 

univ. dr. Diana Câmpan, lect. univ. dr. Coralia Telea; 

Facultatea de Științe Economice: prof. univ. dr. Sorin Briciu, prof. univ. dr. Camelia Burja, prof. 

univ. dr. Maria Popa, conf. univ. dr. Larisa Dragolea, conf. univ. dr. Adela Socol,  conf. univ. dr. 

Iuliana Cenar; 

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești: prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz, prof. univ. dr. Nicoleta 

Breaz, conf. univ. dr. Simona Varvara, conf. univ. dr. Manuella Kadar, prof. univ. dr. Ioan Ienciu, 

conf. univ. dr. Corina Rotar, conf. univ. dr. Levente Dimen, conf. univ. dr. Luciana Oprea, conf. univ. 

dr. Adrian Tulbure;  

Facultatea de Drept și Științe Sociale: conf. univ. dr. Letiția Muntean Trif, conf. univ. dr. Laura 

Cetean - Voiculescu, lect. univ. dr. Miruna Tudorașcu, prof. univ. dr. Mihai Pascaru-Pag, lect. univ. 

dr. Ada Hurbean, lect. univ. dr. Angela Bara, lect. univ. dr. Ioan Scheau, conf. univ. dr. Lucian Marina, 

prof. univ. dr. Marioara Ludușan. 

Facultatea de Teologie Ortodoxă: prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, prof. univ. dr. Emil Ioan Jurcan, 

conf. univ. dr. Dumitru Vanca, lect. univ. dr. Ovidiu Panaite. 

 

2. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a referendumului pentru stabilirea 

modalității de desemnare a Rectorului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
Pentru desfășurarea referendumului se aprobă următoarele: 

 

- Data organizării Referendumului în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este: 

30 iunie 2015, între orele 09.00 – 16.00, în Holul Amfiteatrului A9 

- Numărul secțiilor de votare: 1 

 

- Se numește Biroului Electoral al Universității cu următoarea componență: 

- lect. univ. dr. Voicu George – Facultatea de Științe Exacte și Inginerești 

- lect. univ. dr. Dobra Iulian - Facultatea de Științe Economice 

– lect. univ. dr. Tudorașcu Miruna - Facultatea de Drept și Științe Sociale  

- lect. univ. dr. Telea Coralia - Facultatea de Istorie și Filologie 

- lect. univ. dr. Panaite Ovidiu - Facultatea de Teologie Ortodoxă 

-  Oancea Andrada Victoria – reprezentant al studenților 

- Țendea Adrian – reprezentant al studenților 

 

- Se numește Biroului Secției de votare cu următoarea componență: 

- Kiss Roxana – Facultatea de Științe Exacte și Inginerești 

- Gavrilaș Weber Mirela - Facultatea de Științe Economice 

- Tudor Mihaela - Facultatea de Drept și Științe Sociale  

- Trifu Liliana - Facultatea de Istorie și Filologie 

- ec. Dan Mircea Titus - Facultatea de Teologie Ortodoxă 



Dezbaterile publice pentru informarea comunității academice asupra referendumului și 

implicațiilor care decurg din acesta, organizate de către Biroul Electoral al Universității, au loc la 

datele: 

- 8 iunie 2015, ora 12,00, sala A9 

- 22 iunie 2015, ora 12,00, sala A9 

 

3. Se aprobă modificarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea Centrului de Informare, 

Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC),  în concordanță cu OMEN nr. 650/19.11.2014. 

 

4. Se aprobă Procedura privind organizarea și desfășurare a procesului de obținere  a atestatului 

de abilitate pentru conducere de doctorat în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia. 
 

5. Se aprobă propunerea CSUD pentru afilierea la Școala Doctorală de Teologie, din cadrul IOSUD – 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a d-lui prof. univ. dr. Nicu Dumitrașcu. 

 

6. Se aprobă cererile următorilor doctoranzi, pentru prelungirea, întreruperea și retragerea de la studiile 

universitare de doctorat, avizate în CSUD: 

Prelungirea studiilor doctorale: 

 Școala Doctorală de Contabilitate 

- Fulop Arpad – 6 luni 

- Mircescu Gabriel Dumitru – 6 luni 

Școala Doctorală de Filologie  

- Roșca (Mureșan) Elisabeta Maria – 6 luni 

Școala Doctorală de Istorie 

- Avram Mariana – 6 luni 

- Drîmbărean Matei – 6 luni 

- Mâti Doru Valeriu – 6 luni 

- Nicolaescu Nicolae Alexandru – 6 luni 

- Petresc Cohîltir Anca Dorina – 6 luni 

- Șerban Radu Ciprian – 6 luni 

- Ștefu Viorel – 6 luni 

Școala Doctorală de Teologie 

- Băgăcian Ovidiu – 6 luni 

- Bufnea Cosmin – 6 luni 

- Kătinean Alexandru – 6 luni 

- Ghidarcea Marius – 6 luni 

- Porcescu Paul Octavian – 6 luni 

 

Întreruperea studiilor doctorale 

Școala Doctorală de Contabilitate 

- Iosza (Nistor) Lavinia Erika – 1 an și 6 luni 

 

Retragerea de la studiile doctorale 

Școala Doctorală de Istorie 

- Lupu (Giurgiu) Gianina Diana  

Școala Doctorală de Contabilitate 

- Șandru Loredana 

 

7. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al „Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, d-lui academician Dumitru Radu Popescu, la propunerea Departamentului de Filologie. 

 

8. Se aprobă cererea d-lui prof. univ. dr. Nicolae Todea, privind continuarea activității după împlinirea 

vârstei de pensionare, până la sfârșitul anului universitar 2014-2015, în regim de plata cu ora,  în 

calitate de profesor asociat în cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate. 

 

9. Se aprobă susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, în sesiunea iulie 2015, 

de către absolvenții programului de studii Pedagogia învățământului primar şi preșcolar, din cadrul 

Universității „Eftimie Murgu” din Reșița. 

 



10. Se aprobă completarea Comisiei Senatului de acordare a titlurilor și distincțiilor universitare cu d-l 

prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, director al CSUD. 

 

11. Se aprobă referatul d-lui conf. univ. dr. Mihai Gligor pentru alocarea a 15 locuri cu taxă pentru 

admiterea la programul de masterat Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric, în 

anul universitar 2015-2016. 

 

12. Nu se aprobă referatul Facultății de Teologie privind echivalarea activității profesionale a d-lui Burz 

Gheorghe cu gradul didactic de asistent universitar. 

 

13. Se aprobă revizuirea Procedurii operaționale PO 09. 001 – privind activitatea de tipografie. 

 

14. Se aprobă cererea d-lui Nemeș Ciprian, absolvent al studiilor universitare de licență din cadrul 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Științe, specializarea Informatică - zi, 

promoția 2008, pentru susținerea examenului de licență în cadrul Universității „Lucian Blaga” din 

Sibiu. 

 

15. Se aprobă modificarea Regulamentului Intern al UAB în conformitate cu modificarea art. 137, alin 

(1) din Codul Muncii. Comisia paritară va discuta și modificarea Contractului Colectiv de Muncă în 

concordanță cu modificarea Codului Muncii. 

 

16. Se aprobă modificarea Regulamentului privind mobilitatea studenților, a personalului didactic și 

de cercetare, a personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic, care participă la 

Programul Erasmus +/KA1 și mecanismul financiar al Spațiului Economic European (SEE). 

 

17. Se aprobă modificarea Comisiei pentru examenul de absolvire a anului pregătitor de învățare a 

limbii române, sesiunea iunie 2015, după cum urmează: 

 

Președinte: conf. univ. dr. Valeria Pioraș 

Membri: lect. univ. dr. Adina Curta 

   lect. univ. dr. Coralia Telea 

Membru supleant: lect. univ. dr. Gabriela Chiciudean 

Secretar: asist. univ. dr. Iuliana Wainberg  

Răspunde: Director Departament Filologie. 

 

18. Se aprobă susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, în sesiunea iulie 2015, 

de către absolvenții programului de studii Informatică, din cadrul Universității din Petroșani, 

respectiv: Barb Florin Cristian – promoția 2014, Todoran Filip Bogdan – promoția 2014 și Pantilie 

Liviu Ioan – promoția 2011. 

Răspunde: Director Departament Științe Exacte și Inginerești. 

 

19. Se aprobă organizarea unei sesiuni extraordinare de restanțe pentru studenții din anii terminali, 

în următoarele condiții: 

- Perioadele de desfășurare a sesiunii și perioadele de înscriere vor fi stabilite și făcute public de 

către fiecare facultate, în funcție de structura anului terminal, pe parcursul a 5 zile, de regulă în 

săptămâna următoare celei în care sunt stabilite restanțele pentru anii terminali. 

- Înscrierea la examene va fi făcută prin cerere depusă la secretariatele facultăților.   

- Nu sunt limitate numărul de examene; 

- Taxa de examinare este egală cu ½ din valoarea creditelor aferente disciplinei. 

 

20. Se aprobă referatul d-nei ing Joldeș Gabriela pentru modificarea gradului profesional al postului de 

secretar gradul II (S) în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în secretar 

gradul III (S) și demararea procedurilor de scoatere la concurs în condițiile prevăzute în anexă.  

Răspunde: șef Birou personal – Salarizare. 

 

21. Se aprobă cererea d-lui conf. univ. dr. Emilian Ceuca pentru tipărirea în Seria Didactica a cursului  

Circuite electronice fundamentale.  

Răspunde: Șef Birou Tipografie. 

 



22. Se aprobă cererea d-lui Bușilă Bogdan Vlad, absolvent al UAB promoția 2003, pentru susținerea 

examenului de licență în cadrul Universității „Danubius” din Galați, specializarea Contabilitate și 

informatică de gestiune.  

 

23. Se convoacă Senatul UAB în data de 01.07.2015 cu principalele puncte de pe ordinea de zi: 

- Validarea rezultatelor referendumului din 30.06.2015 

- Aprobarea planurilor de învățământ pe anul universitar 2015-2016 

- Aprobarea eventualelor modificări ale planurilor de învățământ aferente promoțiilor anterioare. 

- Aprobarea structurii anului universitar 2015-2016 

- Aprobarea comisiilor de admitere în anul universitar 2015-2016 

 

 

 

 

PREȘEDINTE SENAT 

prof. univ. dr. Nicolae Todea 

 

 

          Secretar șef UAB 

          Hava Cristina  

 


