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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”       Preşedinte  
ALBA IULIA                                                        Senat  
                 Prof. univ. dr. ing. Moise I. Achim  
Nr.  17 / 19909 / 22.12.2011  
 
 
 

H O T Ă R Â R I 
 

ale Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
întrunit în şedinţa  din data de 21.12.2011:  

 
1. S-au validat alegerile desfăşurate în consiliile facultăţilor pentru desemnarea reprezentanţilor studenţilor în 

Senatul Universităţii, după cum urmează: 
- Sicoe Ioan Constantin – anul II RF – reprezentant al studenţilor de la Facultatea de Istorie şi Filologie; 
- Vîrdea Elena – anul II CIG – reprezentant al studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe; 
- Oargă Delia Maria – masterand anul I ADRD – reprezentant al studenţilor masteranzi. 
 

2. S-a aprobat Raportul de audit intern privind respectarea standardelor prevăzute în  Sistemul de Management 
al Calităţii ISO 9001:2008.   

 
3. S-a aprobat Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor, cu 

amendamentele aprobate de Senat. 
 

4. S-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Ştiinţe, cu amendamentele aprobate de 
Senat.  

 
5. S-a aprobat Procedura operaţională privind alocarea codurilor de disciplină (PO 13.018), cu modificările 

aprobate de Senat. 
 

6. S-a aprobat Organigrama funcţiilor de conducere a Universităţii. 
 

7. S-a aprobat Structura personalului nedidactic, didactic auxiliar şi de cercetare, pentru anul 2012, conform 
anexei. 

 Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare. 
 

8. S-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare 
metodologică, a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Universităţii „1 Decembrie 1918” din 
Alba Iulia. 

 
9. S-a aprobat referatul CSUD privind Programul de cercetare ştiinţifică pentru doctoranzii care au promovat 

cursurile Şcolilor Doctorale, în domeniile Contabilitate, Istorie, Filologie şi Teologie,  în anul universitar 2010-
2011, conform tabelelor nominale anexate. 
Răspund: Directorii Şcolilor Doctorale. 
 

10. S-a aprobat : Procedura operaţională privind vizarea contractelor de achiziţie publică şi Procedura 
operaţională privind vizarea contractelor de muncă.  
Răspunde: Consilier juridic. 
 

11. S-a aprobat referatul d-lui prof. univ. dr. Nicolae Todea privind introducerea în Anexa la Fişa Postului a 
activităţii de evaluare a rapoartelor de cercetare a doctoranzilor, astfel: 3 ore fizice/3 ore convenţionale (1 oră / 
membru de comisie) 

  
12. S-a aprobat acordarea burselor de performanţă ştiinţifică următorilor studenţi: 

1. Stanciu Florina Georgeta – anul III CIG; 
2. Lăzurcă Mihaela Maria – anul III ECTS; 

  
13.  S-a aprobat referatul d-lui conf. univ. dr. Ioan Gânfălean privind trecerea Colectivului de Educaţie fizică şi sport 

din cadrul Departamentului de Ştiinţe sociale şi ale educaţiei în cadrul Departamentului de Ştiinţe juridice şi 
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administrative, începând cu data de 03.01.2012. Din Colectivul de Educaţie fizică şi sport va face parte şi d-l 
conf. univ. dr. Belizna Costel. 
Răspunde: Decanul Facultăţii. 
 

14. S-a aprobat referatul d-lui lect. univ. dr. Victor Costea privind susţinerea unor conferinţe în cadrul specializării 
Educaţie fizică şi sportivă, de către d-l prof. univ. dr. Gabriel Popescu, conform programului anexat.  

  
15. S-a aprobat programarea examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea februarie 2012, din cadrul Facultăţii de 

Istorie şi Filologie, după cum urmează: 
- 16 februarie 2012 – evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate pentru examenul de licenţă, 
- 17 februarie 2012 – prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă / disertaţie. 
Comisiile de examinare sunt cele stabilite pentru sesiunea din vară 2011. 
Răspund: Directorii de Departamente. 
 

16. S-a aprobat referatul d-nei conf. univ. dr. Nicoaeta Breaz privind programarea examenelor de finalizare a 
studiilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, în sesiunea februarie martie 2012 şi numirea comisiilor de licenţă şi 
disertaţie cu următoarea componenţă: 

 Examene de licenţă  
 Specializarea:  Contabilitate şi informatică de gestiune (zi/ID) – 13 februarie 2012, ora 8.00. 
 Preşedinte:  prof. univ. dr. Nicolae Todea 
 Membri:  prof. univ. dr. Teodor Hada 
    conf. univ. dr. Iuliana Cenar 
 Membru supleant: prof. univ. dr. Sorin Briciu 
 Secretar:  lect. univ. dr. Sorin Deaconu 
 Specializarea: Economia comerţului, turismului şi serviciilor (zi/ID) – 13 februarie 2012, ora 9.00.  
 Preşedinte:  prof. univ. dr. Filimon Stremţan 
 Membri:  lect. univ. dr. Ionela Gavrilă Paven 
    lect. univ. dr. Radu Todoran 
 Membru supleant: lect. univ. dr. Larisa Dragolea 
 Secretar:  lect. univ. drd. Claudia Moisă 
 Specializarea: Marketing – 14 februarie 2012, ora 9.00. 
 Preşedinte:  prof. univ. dr. Vasile Burja 
 Membri:  conf. univ. dr. Maria Popa 
    lect. univ. dr. Andreea Muntean 
 Membru supleant: lect. univ. dr. Larisa Dragolea  
 Secretar:  lect. univ. drd. Mălina Cordoş  
 Specializarea: Administrarea afacerilor – 15 februarie  2012, ora 8.00. 
 Preşedinte:  conf. univ. dr. Maria Popa 
 Membri:  lect. univ. dr. Andreea Muntean 
    lect. univ. dr. Larisa Dragolea 
 Membru supleant: prof. univ. dr. Sorin Briciu 
 Secretar:  lect. univ. drd. Iulian Dobra 
 Specializarea: Finanţe şi bănci – 13 februarie 2012, ora 11.00.  
 Preşedinte:  conf. univ. dr. Adela Socol 
 Membri:  prof. univ. dr. Teodor Hada  
    conf. univ. dr. Iulia Iuga 
 Membru supleant: prof. univ. dr. Sorin Briciu 
 Secretar:  lect. univ. dr. Adina Dănuleţiu 
 Specializarea: Informatică – 13 februarie 2012, ora 9.00. 
 Preşedinte:  conf. univ. dr. Corina Rotar 
 Membri:  prof. univ. dr. Daniel Breaz 
    prof. univ. dr. Ioan Ileană 
    conf. univ. dr. Lucia Căbulea 
 Membru supleant: conf. univ. dr. Emilian Ceucă 
 Secretar:  lect. univ. drd. Arpad Incze 
 Specializarea: Măsurători terestre şi cadastru – 13 februarie 2012, ora 9.00.  
 Preşedinte:  conf. univ. dr. Ioan Ienciu 
 Membri:  prof. univ. dr. Maricel Palamariu 
    conf. univ. dr. Levente Dimen 
 Membru supleant: conf. univ. dr. Nicolae Luduşan 
 Secretar:  asist. univ. dr. Luciana Oprea 
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 Examene de disertaţie 
 Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii – 13 februarie 2012, ora 12.00. 
 Preşedinte:  prof. univ. dr. Filimon Stremţan 
 Membri:  prof. univ. dr. Vasile Burja 
    conf. univ. dr. Dan Dănuleţiu 
 Membru supleant: prof. univ. dr. Moise Ioan Achim 
 Secretar:  lect. univ. dr. Andreea Muntean 
 Auditul şi controlul agenţilor economici – 13 februarie 2012, ora 14.00. 
 Preşedinte:  conf. univ. dr. Adela Socol 
 Membri:  prof. univ. dr. Teodor Hada 
    lect. univ. dr. Ciprian Teiuşan 
 Membru supleant: prof. univ. dr. Sorin Briciu  
 Secretar:  asist. univ. dr. Raluca Ivan 
 Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale, Contabilitatea şi auditul în instituţiile 

publice – 13 februarie 2012, ora 13.00. 
 Preşedinte:  prof. univ. dr. Nicolae Todea 
 Membri:  conf. univ. dr. Iuliana Cenar 
    conf. univ. dr. Iulia Iuga 
 Membru supleant: lect. univ. dr. Sorin Deaconu 
 Secretar:  lect. univ. dr. Ciprian Teiuşan 
 Administrarea dezvoltării regionale durabile  – 14 februarie 2012, ora 12.00.  
 Preşedinte:  prof. univ. dr. Filimon Stremţan 
 Membri:  prof. univ. dr. Vasile Burja 
    conf. univ. dr. Dan Dănuleţiu 
 Membru supleant: prof. univ. dr. Moise Ioan Achim 
 Secretar:  lect. univ. dr. Andreea Muntean 
 Răspund: Directorii de Departamente. 
 
17. S-a aprobat programarea examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea februarie 2012, din cadrul Facultăţii de 

Drept şi Ştiinţe sociale, după cum urmează: 
Examene de licenţă 
Drept -  16.02.2012 ora 10.00 
Administraţie publică - 16.02.2012 ora 10.00 
Asistenţă managerială şi secretariat – 16.02.2012 ora 10.00 

 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - 15.02.2012 ora 10.00 
Asistenţă socială - 14.02.2012 ora 10.00 
Sociologie  - 13.02.2012 ora 10.00   

 Examene de disertaţie 
Instituţii de drept privat  - 16.02.2012 ora 12.00 
Ştiinţe penale şi criminalistică - 16.02.2012 ora 12.00 
Management educaţional  - 15.02.2012 ora 12.00  
Comisiile de examinare sunt cele stabilite pentru sesiunea de vară 2011. 
Răspund: Directorii de Departamente. 
 

18. S-a aprobat modificarea Calendarului alegerilor academice pentru mandatul 2012 – 2016, aprobat în Senatul 
din 13.07.2011, după cum urmează: 
- 19 martie 2012 -  concurs public pentru ocuparea funcţiei de Director al Consiliului pentru studiile 

universitare de doctorat, ultima zi de depunere a candidaturilor fiind 9 martie 
2012; 

  
19.  S-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli previzionat pentru anul 2011 – 2012. 
 
20. S-a aprobat referatul d-nei conf. univ. dr. Nicoleta Breaz privind tematica, bibliografia şi modul de susţinere a 

probei Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de finalizare a studiilor din 
sesiunea iunie – august 2012.  

 Pentru specializările economice – examen oral 
 Informatică – examen scris 
 Măsurători terestre şi cadastru – examen oral 
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21. S-a aprobat acordarea titlului de Doctor Honoris Causa d-lui prof. univ. dr. Heribert Franz Koeck, de la 
Universitatea din Linz, Austria, la propunerea Departamentului de Ştiinţe juridice şi administrative din cadrul 
Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale. 

 
22. S-a aprobat acordarea titlului de Doctor Honoris Causa d-lui prof. univ. dr. Nicolae Dima, de la Universitatea 

din Petroşani, la propunerea Departamentului de Ştiinţe exacte şi inginereşti din cadrul Facultăţii de Ştiinţe. 
 
 

 Secretar Ştiinţific al Senatului      Secretar şef 
 conf. univ. dr.  Diana Câmpan      ing. Hava Cristina 

 
 
 
 
 

     
 
 

     
 

 
 

 


