
UNIVERSITATEA  „ 1 DECEMBRIE 1918 “   

ALBA IULIA 

                                                               

 

 HOTĂRÂREA  NR. 14 / 17300 

din data de 16.09.2015 

 

 Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 16.09.2015 , 

 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 aprobă reorganizarea Facultății de Științe Economice prin scindarea Departamentului de Științe 

economice și gestiunea afacerilor în 2 departamente, respectiv:   

Departamentul de Finanțe – Contabilitate, cu preluarea interimară a atribuțiilor de director de 

departament de către d-na conf. univ. dr. Iuliana Cenar 

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing, cu preluarea interimară a atribuțiilor de 

director de departament de către conf. univ. dr. Ionela Gavrilă Paven. 

 

2. Se aprobă Statele de funcții pe anul universitar 2015 – 2016.  

 

3. Se aprobă formațiile de studiu pe anul universitar 2015 – 2016, cu modificările aprobate de Senat.  

 

4. Se aprobă Taxele administrative, tarifele de cazare, tarifele de închiriere a spațiilor Universității 

și tarifele pentru serviciile asigurate de Biblioteca Universitară și Biroul Tipografie, conform 

anexei. 

 

5. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și Organigrama Bibliotecii Universitare. 

 

6. Se aprobă Raportul asupra activității de promovare a Admiterii 2015.  

 

7. Se aprobă Planul de învățământ al specializării Educație fizică și sportivă, 2015-2016.  

 

8. Se aprobă modificarea planului de învățământ pentru anul III, specializarea EFS, conform propunerii 

Departamentului de Educație fizică și sport. 

 

9. Se aprobă modificarea Regulamentului de cazare, organizare și funcționare a căminelor 

studențești, astfel: 

Art. 17, lit. c, va avea următorul conținut: 

c. Plata garanției, care este echivalentă cu cuantumul unei taxe de cazare pentru o lună calendaristică, 

se aplică studenților cu cetățenie străină (din R. Moldova, inclusiv studenți bursieri ai statului român, 

studenți internaționali sau studenți din cadrul programului Erasmus) 

Art. 29 se modifică și va avea următorul conținut: 

Garanția reprezintă eventualele daune materiale aduse de către studenți pe perioada cazării în 

căminele studențești.  

Art. 30 va avea următorul conținut: 

Plata garanției se face la data cazării în căminele studențești în cuantumul stabilit la art. 17, lit. c. 

Returnarea garanției se efectuează la sfârșitul perioadei de cazare, în urma depunerii unei cereri a 

fiecărui student, dacă nu a provocat daune materiale. La cererea studentului garanția poate fi 

echivalată cu plata ultimei taxe de cămin.  

 

10. Se aprobă completarea Centralizatorului activităților nenormate în statele de funcții și salarizate în 

regim de plata cu ora  din UAB, cu activitățile desfășurate de către membrii comisiilor de îndrumare a 

doctoranzilor. Salarizarea acestor activități se va face la susținerea rapoartelor anuale de cercetare, pe 

baza situațiilor comunicate de secretariatul CSUD, în cuantum brut de 500 lei/an/membru de comisie, 

inclusiv cheltuielile angajatorului. 

Răspunde: Șef Birou Personal – Salarizare. 

 



11. Se aprobă înființarea Biroului pentru relația cu mediul economic și analiza pieței muncii (BRME), 

în cadrul CICOC și Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului pentru relația cu mediul 

economic și analiza pieței muncii (BRME) din cadrul CICOC.  

 

12. Se aprobă Procedura privind informarea asupra aparițiilor legislative în UAB. 

 

13. Se aprobă cererile doctoranzilor privind: 

Prelungirea studiilor doctorale 

- Domeniul Contabilitate: drd. Voiculescu Alina (1 an), drd. Boitoș Camelia (6 luni); 

- Domeniul Teologie: drd. Achim George Daniel (6 luni), drd. Vlăducu Viorel (6 luni); 

Întreruperea studiilor doctorale 

- Domeniul Istorie – drd. Curelea Dragoș (6 luni); 

- Domeniul Teologie: drd. Toader Vlad (23 zile) 

Retragerea de la studiile doctorale 

- Domeniul Filologie – Vănoagă Cristina 

- Domeniul Contabilitate – Radu Raluca Ionela 

 

14. Se aprobă cererea d-lui prof. univ. dr. ing. Maricel Palamariu pentru desfășurarea unor activități 

didactice, în anul universitar 2015-2016, în cadrul USAMV din Cluj-Napoca. 

 

15.  Se aprobă cererea d-lui Boancheș Daniel Nicolae, absolvent al studiilor universitare fără examen de 

licență în cadrul Universității Babeș – Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea Administrație publică, 

pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor în cadrul facultății de Drept și Științe Sociale din 

cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.               

 

16.  Se aprobă modificarea Planului de învățământ al studiilor doctorale din Domeniul Filologie, pentru 

anul universitar 2015-2016. 

 

17. Se aprobă organizarea celei de-a doua sesiuni a concursului de admitere la studii universitare de 

doctorat, pentru ocuparea locurilor cu taxă rămase neocupate după prima sesiune. 

 

18. Se aprobă propunerile CSUD privind desfășurarea procesului de abilitare, respectiv: 

- Candidații cu funcția de bază în UAB, care urmează să se încadreze în una din școlile doctorale ale 

IUSUD – UAB, sunt scutiți de plata taxei de abilitare; 

- Taxa de abilitare în anul universitar 2015-2016,  pentru candidații din afara UAB, este de 6000 lei,  

- Pentru membrii comisiei de evaluare, Universitatea va asigura: decontarea cheltuielilor de transport, 

cazarea în spațiile UAB și salarizarea cu o sumă maximă de 1000 lei brut pentru  fiecare din cei 3 

membri ai comisiei, cu încadrare în taxa stabilită. 

 

19. Se aprobă solicitarea Consiliul Județean Alba pentru asocierea Universității „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia, în vederea înființarea  unei asociații, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba, Universitatea 

Politehnica din Timișoara și Parcul Industrial Cugir, având ca scop principal asigurarea sustenabilității 

proiectului „Oportunități sporite pentru șomerii și persoanele în căutarea unui loc de muncă în regiunile 

Centru și Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă” . 

Se aprobă plata contribuției la patrimoniul inițial de 300 lei.  

Se aprobă desemnarea reprezentanților Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în organele de 

conducere a asociației, respectiv, d-na prof. univ. dr. Maria Popa în Consiliul director al asociației și  

d-na conf. univ. dr. Dragolea Larisa în Adunarea Generală a Asociației. 

 

20.  Se aprobă cererea d-nei lect. univ. dr. Alexandra Jacobsen pentru acordarea unui concediu fără plată 

pe perioada 01.10.2015 – 30.09.2016, cu rezervarea postului în cadrul Departamentului de Filologie.  

 

21. Se aprobă numirea d-nei conf. univ. dr. Adela Socol în calitate de membru al Comisiei de Etică a UAB. 

 

22. Se aprobă cererea d-nei lect. univ. dr. Marcela Ciortea privind tipărirea, în Seria Didactica, a materialelor 

didactice anexate, necesare pentru anul universitar 2015-2016. 

 

PREȘEDINTE SENAT 

conf. univ. dr. Andreea Muntean   

          

 

Secretar șef UAB 



         Hava Cristina  


