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H O T Ă R Â R I 

 

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

din data de 19.12.2012:  

 

 

1. S-au validat alegerile parţiale desfăşurate în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe sociale pentru alegerea 

reprezentantului studenţilor în Senatul Universităţii, respectiv alegerea studentei Barbu Anca Maria, 

din anul II specializarea Drept, în calitatea de membru al Senatului.   

 

2. S-a aprobat Metodologia organizării şi desfăşurării admiterii în ciclul de studii universitare de 

licenţă pentru anul universitar 2013-2014. 

 

3. S-a aprobat Metodologia organizării şi desfăşurării admiterii în ciclul de studii universitare de 

masterat pentru anul universitar 2013-2014. 

 

4. S-a aprobat Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor în anul 

2013. 

 

5. S-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru învăţământ. 

 

6. S-a aprobat Raportul Comisiei pentru învăţământ pe anul 2012. 

 

7. S-au aprobat procedurile operaţionale: PO 07.001, PO 07.002, PO 07.003, PO 07.004, PO 07.005, PO 

07.006, PO 15.001, PO 15.002, PO 15.003, PO 15.004, PO 16.001, PO 16.002.  

 

8. S-a aprobat Procedura operaţională PO 05.012 – Metodologie pentru menţinerea calităţii de titular în 

învăţământ şi/sau în cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani. 

 

9. S-a aprobat schimbarea denumirii Centrului de transfer tehnologic şi managementul proiectelor de 

cercetare, dezvoltare şi inovare în Centrul pentru managementul cercetării, dezvoltării şi inovării 

(CMCDI). S-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al CMCDI. 

 

10. S-a aprobat Strategia de internaţionalizare a Universităţii pentru perioada 2012-2016. 

 

11. S-a aprobat Raportul Comisiei pentru Relaţii Internaţionale pe anul 2012. 

 

12. S-a aprobat Raportul Comisiei pentru acordarea titlurilor şi distincţiilor universitare pe anul 

2012. 

 

13. S-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului pentru învăţământ la distanţă, 

frecvenţă redusă şi formare continuă (CIDFRRC). 

 

14. S-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013. 

 

15. S-a aprobat Structura personalului nedidactic, didactic auxiliar şi de cercetare, valabilă de la data 

de 01.01.2013. 

 

16. S-a aprobat programul de desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea februarie 

2013: 

 Facultatea de Istorie şi Filologie 

 20 februarie 2013 – proba orală de verificare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 

 21 februarie 2013 – prezentarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă; 
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 21 februarie 2013 – prezentarea şi susţinerea lucrărilor de disertaţie. 

 Facultatea de Drept şi Ştiinţe sociale 

 19 – 20 februarie 2013 – susţinerea examenelor de licenţă şi disertaţie. 

 

 Facultatea de Ştiinţe 

 18 – 19 februarie 2013, ora 9.00 – examenele de licenţă; 

 18 – 19 februarie 2013, ora 14.00 – examenele de disertaţie; 

 18 februarie 2013, ora 12.00 – examen disertaţie Programare avansată şi baze de date; 

 Facultatea de Teologie Ortodoxă  
 19 februarie 2013 – examenele de licenţă şi disertaţie 

 Comisiile de examene sunt cele aprobate pentru sesiunea din iunie – iulie 2012 

 

17. S-a aprobat referatul d-nei conf. univ. dr. Maria Popa privind modul de examinare pentru evaluarea 

cunoştinţelor generale şi de specialitate în cadrul examenului de licenţă  2013, astfel: 

 Pentru specializările ECTS, Administrarea afacerilor, Marketing, Finanţe şi bănci, Măsurători terestre 

şi cadastru – examen oral; 

 Pentru specializarea Informatică – examen scris; 

  

18. S-a aprobat Raportul asupra concursului pentru ocuparea funcţiei de Director al Consiliului pentru 

studiile universitare de doctorat din cadrul UAB şi numirea în această funcţie a d-lui prof. univ. dr. 

Mihai Himcinschi. 

 Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare. 

 

19. S-a aprobat acordarea burselor de performanţă ştiinţifică studentelor Vinţan Maria Dorina, anul IV, 

specializarea Ingineria mediului şi Cracia Emanuela Maria, anul III, specializarea Marketing, la 

propunerea Consiliului ştiinţific al Senatului. Bursele se vor acorda începând cu 01.01.2013, în cuantum 

de 600 lei/lună. 

 Răspunde: Administratorul Facultăţii de Ştiinţe. 

 

20. S-a aprobat susţinerea orelor de curs şi seminar aferente postului deţinut de către lect. univ. dr. Ioan 

Cosma, în cadrul programului de masterat Teologie comparată, anul II, de către d-l conf. univ. dr. 

Marius Telea, postul devenind vacant prin plecarea titularului. 

 Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare. 

 

21. S-a aprobat cererea d-nei conf. univ. dr. Ildiko Tulbure pentru desfăşurarea unor activităţi didactice în 

regim de plata cu ora, în cadrul unui program de masterat în limba germană, la Universitatea 

Politehnica din Bucureşti. 

  

22. S-a aprobat cererea d-lui Dumitrecu Cristinel, absolvent al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, 

specializarea Măsurători terestre şi cadastru, promoţia 2011, pentru susţinerea examenului de licenţă în 

cadrul UAB, în sesiunea februarie 2013. 

 Răspunde: Director DSEI.  

 

23. S-a aprobat cererea d-nei Ponoran Dora Silvia, absolventă a Universităţii „Babeş – Bolyai” din Cluj 

Napoca, specializarea Administrarea afacerilor, promoţia 2008, pentru susţinerea examenului de licenţă 

în cadrul UAB. 

 Răspunde: Director DSEI.  

 

24. S-a aprobat cererea d-nei Duban Carina, referent în cadrul Bibliotecii,  pentru acordarea a 90 de zile 

concediu fără plată în perioada 31.01.2013-30.04.2013. În perioada concediului aprobat, orele din 

postul de asistent, poz. 29 vor fi efectuate colegial de către drd. Vrabie Melania.  

 Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare. 

 

25. S-a aprobat referatul d-nei lect. univ. dr. Claudia Moisă privind includerea în planului editorial al Seriei 

Didactica şi tipărirea cursurilor Economia turismului şi Ecoturism şi turism rural, necesare studenţilor 

din anul II ECTS. 

 Răspunde: Director Tipografie şi Şef Birou Tipografie. 

 

26. S-a aprobat referatul CSUD privind transferul a 3 doctoranzi în domeniul Teologie, respectiv Vesa 

Valentin Cosmin, Ormenişan Petruţ, anul III în regim fără taxă şi Conţiu Hadrian Vasilem, anul II în 
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regim cu taxă, la Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj – Napoca, având în vedere transferul 

conducătorului ştiinţific.  

 Răspunde: Director CSUD. 

 

27. Având în vedere programul de lucru aprobat de Consiliul de Administraţie al Universităţii, s-a hotărât 

ca în perioada 22.12.2012 – 07.01.2013, să nu se calculeze penalităţi la taxele de studiu şi taxele de 

cazare.  

 Răspunde: Contabil şef. 

 

 

 

PREŞEDINTE SENAT  

prof. univ. dr. Nicolae Todea 

 

 

 

 

        Secretar şef 

        ing. Cristina Hava  

 

   


