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H O T Ă R Â R I 
 

ale Senatului  Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
din data de 23.03.2012:  

 
1. S-au validat concursurile pentru desemnarea decanilor, desfăşurate în perioada 22-23.03.2012, cu următoarele 

rezultate: 
 Facultatea de Istorie şi Filologie - prof. univ. dr. Ileana Ghemeş 
 Facultatea de Ştiinţe – conf. univ. dr. Maria Popa 
 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale – conf. univ. dr. Ioan Gânfălean 
 Facultatea de Teologie Ortodoxă – pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan 
 
2. S-a aprobat referatul Serviciului social privind distribuirea pe facultăţi a fondului de burse pe semestrul II, 

precum şi cuantum lunar al burselor alocate, după cum urmează: 
 Facultatea de Istorie şi Filologie    23.670,36 lei/lună 
 Facultatea de Ştiinţe     87.024,40 lei/lună 
 Facultatea de Drept şi ştiinţe Sociale  45.679,94 lei/lună 
 Facultatea de Teologie Ortodoxă   18.443,30 lei/lună 
 Bursa de merit – 350 lei/lună 
 Bursa de studiu – 300 lei/lună 
 Bursa socială – 250 lei/lună 
 
3.  S-a aprobat referatul d-nei Pădurean Cornelia, preşedintă a comisiei electorale de la Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Sociale, pentru modificarea comisiei prin înlocuirea d-nei Costea Mihaela cu d-na Cordoş Ana Maria, 
din motive de incompatibilitate.  

 
4. S-a aprobat numirea în funcţia de purtător de cuvânt al Universităţii a d-nei conf. univ. dr. Diana Câmpan. 

 
5. Având în vedere solicitarea Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj – Napoca, Senatul a hotărât că acordul pentru 

desfăşurarea activităţilor didactice în această universitate poate fi dat cadrelor didactice doar individual, în 
funcţie de volumul activităţilor din fişa postului şi respectarea prevederilor privind alcătuirea normelor didactice.   

 
6. Având în vedere candidaturile depuse pentru ocuparea funcţiilor de directori ai centrelor administrativ 

funcţionale, concursurile pentru ocuparea acestora sunt programate în data de 02 aprilie 2012. 
 
 
 

Preşedinte Senat 
prof. univ. dr. Nicolae Todea 
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