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UNIVERSITATEA  „ 1 DECEMBRIE 1918 “   
ALBA  IULIA    
                                                                
 

 
 
 

 HOTĂRÂREA  NR. 45/15202 
din data de 24.09.2014 

 
 

 Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 24.09.2014, 
 În baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului, 
   
 

HOTĂRÂŞTE: 
 

1.  Se aprobă validarea rapoartelor comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, 
scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2013.2014, şi ocuparea posturilor de către 
următoarele cadre didactice: 

 - Buţiu Călina Ana pentru postul de Conferenţiar, poz. 1 din statul de funcţii al Departamentului de 
Ştiinţe Sociale, din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale. 

 - Boca Maria Loredana – pentru postul de Lector, poz. 7 din statul de funcţii al Departamentului de 
Ştiinţe Exacte şi Inginereşti din cadrul Facultăţii de Ştiinţe. 

 
2.  Se aprobă modificarea art. 22 alin (1) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor 

universitare de master, care va avea următorul conţinut:  
 Art. 22 (1) Pentru a promova un an de studii, studenţii trebuie să cumuleze numărul minimal de 10  

credite pe ansamblul anului universitar curent şi să îndeplinească celelalte condiţionări cantitative şi 
calitative stabilite prin Sistemul creditelor de studii al fiecărei specializări şi forme de învăţământ. 

 
3.  Se aprobă Taxele administrative aplicabile în Universitatea „1 Decembrie 1918” în anul universitar 

2014-2015, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 
4.  Se aprobă Tarifele de cazare, închiriere şi alte servicii aplicabile în Universitatea „1 Decembrie 

1918” în anul universitar 2014-2015, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 
5.  Se aprobă Procedura operaţională privind consilierea şi orientarea în carieră a 

studenţilor/absolvenţilor, cod PO 21. 003. 
 
6.  Se aprobă Procedura privind acordarea concediului de odihnă al cadrelor didactice în Univeristatea 

„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
 
7.  Se aprobă listele nominale cu cadrele didactice din universitate şi asociate care desfăşoară activităţi din 

posturile didactice vacante, în regim de plata cu ora, în anul universitar 2014-2015, în cadrul 
Departamentului de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Departamentului de Ştiinţe Sociale, 
Departamentului de Pregătire al Personalului Didactic şi Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport. 

 Senatul deleagă Comisia permanentă a Senatului să aprobe listele nominale pentru celelalte 
departamente în şedinţa din 29.09.2014. 

 
8.  Se aprobă numărului formaţiilor de studiu în anul universitar 2014-2015, actualizate în conformitate cu 

Hotărârile Senatului din 16.09.2014. 
 Prin excepţie faţă de prevederile punctului 1 din Hotărârea Senatului din data de 16.09.2014, Senatul 

aprobă:  
 - funcţionarea programelor de studii universitare de master: Cercetarea arheologică interdisciplinară şi 

Studii muzeale şi turism cultural, anul I, cu formaţii de studiu sub limita prevăzută în Metodologia de 
admitere la studii de master în anul universitar 2014-2015.  

 - funcţionarea programului de studii universitare de licenţă Sociologie, anul I, cu formaţii de studiu sub 
limita prevăzută în Metodologia de admitere la studii de licenţă în anul universitar 2014-2015, având în 
vedere finalizarea perioadei de înmatriculare în 28.09.2014.   

 Răspunde: Director DIAM. 
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9.  Se aprobă distribuirea locurilor bugetate alocate suplimentar pentru admiterea la studii universitare de 

licenţă (30 locuri), de masterat (20 locuri) şi de doctorat (3 locuri), în anul universitar 2014-2015 şi 
redistribuirea locurilor bugetate rămase neocupate (24 locuri) după finalizarea sesiunilor de admitere 
2014, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 Se deleagă Consiliul de Administraţie să aprobe distribuirea locurilor bugetate rămase neocupate  
în anii superiori II, III şi IV. 

 
10.  Se aprobă referatul d-nei lect. univ. dr. Ioana Todor privind modificarea planurilor de învăţământ aferente 

programelor de master Management educaţional şi Psihopedagogia educaţiei timpurii şi şcolarităţii mici 
având ca scop compatibilizarea celor două programe. 

 Răspunde: Director DPPD. 
 
11.  Se aprobă referatul d-nei lect. univ. dr. Talpeş Petronela  privind modificarea planului de învăţământ 

aferent programului de master Dezvoltarea şi managementul resurselor umane, având ca scop 
compatibilizarea cu alte programe de studiu. 

 Răspunde: Director DSS. 
 
12.   Se aprobă referatul d-nei conf. univ. dr. Andreea Muntean  privind modificarea planurilor de învăţământ 

aferente programelor de master Bănci, asigurări şi pieţe financiare şi Auditul şi controlul agenţilor 
economici, având ca scop compatibilizarea celor două programe. 

 Răspunde: Director DSEGA. 
 
13.  Se aprobă organizarea unei sesiuni extraordinare de restanţe în următoarele condiţii: 
 - Perioada de depunere a cererilor:  29-30 septembrie 2014; 
 - Perioada de desfăşurare a sesiunii:  01 – 10 octombrie 2014; 
 - Nu sunt limitate numărul de examene; 
 - Taxa de examinare este egală cu ½ din valoarea creditelor aferente disciplinei. 
 Răspund: Decanii facultăţilor. 
 
14.  Având în vedere înfiinţarea Asociaţiei Pro Universitate 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, se aprobă: 
 - Participarea Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în calitatea  de membru fondator al 

asociaţiei; 
 - Reprezentantul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în asociaţie este d-l prof. univ. dr. Valer 

Daniel Breaz; 
 - Participarea Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia la capitalul social al asociaţiei cu suma de 

750 lei. 
 - Alocarea unui sediu pentru desfăşurarea activităţii asociaţiei, în clădirea din str. Nicolae Iorga 

nr. 11-13, corp C – mansardă.   
 
15.  Se aprobă solicitarea Primăriei Oraşului Zlatna pentru participarea Universităţii „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia în calitate de membru fondator, în cadrul Asociaţiei Clusterul de Dezvoltare Durabilă „Ţara 
Moţilor” , având ca scop dezvoltarea durabilă a zonei Munţilor Apuseni. 

 
16.  Se aprobă cererea d-nei lect. univ. dr. Gina Groza Gogean pentru desfăşurarea unor activităţi didactice, 

în anul universitar 2014-2015, în cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. 
 
17.  Se aprobă cererea d-nei lect. univ. dr. Mihaela Aldea pentru desfăşurarea unor activităţi didactice, în anul 

universitar 2014-2015, în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. 
 
18.  Se aprobă cererea d-nei asist. univ. dr. Aura Cibian pentru tipărirea a 2 suporturi de curs şi includerea 

lor în planul editorial 2014-2015. 
 Răspunde: Şef Birou Tipografie. 
 
19.  Se aprobă propunerea d-lui Rector, prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz pentru delegarea sarcinilor şi 

atribuţiilor specifice postului de Decan al Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti către d-l conf. univ. 
dr. Ioan Ienciu, până la ocuparea prin concurs a postului.  
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20.  Având în vedere numărul de posturi aprobate în statul de funcţii al DPPD, Senatul anulează punctul 21 
din Hotărârea Senatului nr. 13/4015 din data de 27.03.2014, privind continuarea activităţii didactice de 
către  d-l prof. univ. dr. Florea Voiculescu, în anul universitar 2014-2015.       

 
 

PREŞEDINTE SENAT  
prof. univ. dr. Nicolae Todea 

 
 

        Secretar şef UAB 
        Ing. Hava Cristina  


