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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”      

ALBA IULIA                                                       

Nr. 35 / 12384 / 05.09.2012 

 

 

 

H O T Ă R Â R I 

 

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

din data de 05.09.2012:  

 

1. S-a aprobat constituirea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în cadrul Facultăţii de 

Drept şi Ştiinţe Sociale, prin desprinderea din actuala structură a Departamentului de Ştiinţe Sociale şi ale 

Educaţiei a posturilor didactice şi a programelor de studii din domeniul formării iniţiale şi continue a 

personalului didactic. 

 

2. S-au aprobat Reglementările privind modul de întocmire a statelor de funcţii pentru anul universitar 

2012-2013. 
 

3. S-au aprobat locurile pentru admiterea la studiile universitare de licenţă şi masterat în sesiunea septembrie 

2012, conform tabelelor anexate. 

 

4. S-a aprobat distribuirea locurilor suplimentare bugetate pentru sesiunea de admitere din iulie - august 2012, 

după cum urmează: 

 Studii universitare de licenţă 20 de locuri din care: 

 Economia comerţului, turismului şi serviciilor – 6 

 Contabilitate şi informatică de gestiune – 6 

 Drept – 4 

 Educaţie fizică şi sportivă – 4 

 Studii universitare de masterat 20 de locuri din care: 

 Auditul şi controlul agenţilor economici – 5 

 Administrarea dezvoltării regionale durabile – 5 

 Management educaţional – 3 

 S-au alocat 7 locuri pentru admiterea la programul de masterat Mediere interculturală şi interreligioasă 

care se desfăşoară în sesiunea septembrie 2012.  

 

5. S-a aprobat modificarea Regulamentului activităţii profesionale a studenţilor, astfel: 

 - art. 13, alin (1), lit. g, va avea următorul conţinut: 

„g) Pot fi urmate în regim de refacere a parcursului de studiu, în anul de studii imediat următor, un număr 

de discipline care, prin cumulare, nu trebuie să depăşească 30 de credite. Peste această limită, studenţii au 

obligaţia să solicite prelungirea de şcolarizare cu un an universitar.” 

- art. 13, alin (4) lit a, va avea următorul conţinut: 

 „(4) Pentru a promova un an de studii, studenţii trebuie să cumuleze numărul minimal de 30 de credite pe 

ansamblul anului universitar şi să îndeplinească celelalte condiţionări cantitative şi calitative stabilite prin 

Sistemul creditelor de studii al fiecărei specializări şi forme de învăţământ. 

a) Studenţii care au promovat anul de studiu sub limita standard a numărului de credite, respectiv 30 

credite/semestru şi 60 credite/an, vor recupera diferenţa de credite în anii de studii  următori, în 

sistemul refacerii parcursului de studiu la disciplinele nepromovate. Promovarea într-un an superior se 

face numai dacă numărul creditelor restante din anii anteriori nu depăşeşte 30.” 

În mod corespunzător s-a aprobat modificarea Regulamentul privind evaluarea, examinarea şi notarea 

performanţelor profesionale ştiinţifice a studenţilor după cum urmează: 

- art. 12 alin (1) şi (2) vor avea următorul conţinut: 

„Art.12. – (1) Pentru a promova un an de studii, studenţii trebuie să cumuleze numărul minimal de 30 de 

credite pe ansamblul anului universitar şi să îndeplinească celelalte condiţionări cantitative şi calitative 

stabilite prin Sistemul creditelor de studii al fiecărei specializări şi forme de învăţământ. 

 (2) Studenţii care au promovat anul de studiu sub limita standard a numărului de credite, respectiv 30 

credite/semestru şi 60 credite/an, vor recupera diferenţa de credite în anii de studii  următori, în sistemul 
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refacerii parcursului de studiu la disciplinele nepromovate. Promovarea într-un an superior se face numai 

dacă numărul creditelor restante din anii anteriori nu depăşeşte 30.” 

5.  S-au aprobat comisiile pentru admiterea la studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2012, cu 

următoarea componenţă: 

Comisia de înscriere: 

Preşedinte:  pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi 

Membri:   prof. univ. dr. Vasile Burja 

   prof. univ. dr. Eva Mârza 

Secretar:   lect. univ. dr. Cozma Ioan 

Comisia de examen pentru competenţa lingvistică: 

Preşedinte:  lect. univ. dr. Bărbuleţ Gabriel 

Membri:   lect. univ. dr. Coralia Telea 

   lect. univ. dr. Valentin Todescu 

   asist. univ. drd. Maria Mureşan  

 

Comisiile de examen pe domenii de doctorat: 

Contabilitate: data examenului 22.09.2012 

Preşedinte:  conducător ştiinţific prof. univ. dr. Vasile Burja 

Membri:   prof. univ. dr. Tatiana Danescu 

   prof. univ. dr. Sorin Briciu  

Secretar:   lect. univ. dr. Raluca Ivan 

Preşedinte:  conducător ştiinţific prof. univ. dr. Sorin Briciu  

Membri:   prof. univ. dr. Tatiana Danescu 

   prof. univ. dr. Vasile Burja 

Secretar:   lect. univ. dr. Raluca Ivan 

Istorie: data examenului 3.10.2012 

Preşedinte:  conducător ştiinţific prof. univ. dr. Eva Mârza 

Membri:  prof. univ. dr. Cornel-Alexandru Tatay 

   conf. univ. dr.  Valer Moga 

Secretar:   conf. univ. dr. Laura Stanciu 

Preşedinte:  conducător ştiinţific prof. univ. dr. Iacob Mârza  

Membri:  prof. univ. dr. Cornel-Alexandru Tatay 

   conf. univ. dr.  Valer Moga 

Secretar:  conf. univ. dr. Laura Stanciu 

Preşedinte:  conducător ştiinţific prof. univ. dr. Cornel-Alexandru Tatay 

Membri:  prof. univ. dr. Eva Mârza 

   conf. univ. dr.  Valer Moga 

Secretar:   conf. univ. dr. Laura Stanciu 

Teologie: perioada 21.09.2012-24.09.2012 

Preşedinte:  conducător ştiinţific pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan 

Membri:   Arhiepiscop prof. univ. dr. Andrei Andreicuţ 

   pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi 

   pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete  

Secretar:   pr. lect.  univ. dr. Cozma Ioan 

Preşedinte:  conducător ştiinţific Arhiepiscop prof. univ. dr. Andrei Andreicuţ  

Membri:   pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi  

   pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan  

   pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete 

Secretar:   pr. lect.  univ. dr. Cozma Ioan 

Preşedinte:  conducător ştiinţific pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi  

Membri:   Arhiepiscop prof. univ. dr. Andrei Andreicuţ 

   pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan  

   pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete 

Secretar:   pr. lect.  univ. dr. Cozma Ioan 

Preşedinte:  conducător ştiinţific pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete  

Membri:   Arhiepiscop prof. univ. dr. Andrei Andreicuţ 

   pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi  

   pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan 

Secretar:   pr. lect.  univ. dr. Cozma Ioan 
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Comisie examinare limbi clasice: 

Preşedinte:  pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi  

Membri:   pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan  

Secretar:   pr. lect.  univ. dr. Cozma Ioan 

  

6. S- aprobat referatul d-lui prof. univ. dr. Florea Voiculescu privind numirea comisiei de admitere la programul 

de masterat Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici, sesiunea septembrie 2012, cu următoarea 

componenţă: 

 Preşedinte:   prof. univ. dr. Florea Voiculescu 

 Membri:  prof. univ. dr. Mărioara Luduşan 

     lect. univ. dr. Letiţia Trif 

 Secretar:  Daniela Nistora 

 Programul de studii se derulează în cadrul proiectului POSDRU 86/1.02/S/62508 iar înscrierea la 

concursul de admitere se va face conform proiectului fără plata taxei de înscriere.   

 Răspunde: Coordonator proiect, prof. univ. dr. Florea Voiculescu. 

 

7.  S-a aprobat referatul d-lui lect. univ. dr. Victor Costea privind modificarea comisiei de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice de lector, poz. 21 şi lector poz. 29, din statul de funcţii al Departamentului de 

ştiinţe sociale şi ale educaţiei, astfel: 

 Preşedinte:  lect. univ. dr. Petronela Talpaş 

 Membri:  conf. univ. dr. Sorin Grădinaru 

    conf. univ. dr. Petru Baniaş 

    conf. univ. dr. Costel Belizna 

    lect. univ. dr. Victor Costea 

  

8. S-a aprobat referatul d-nei lect. univ. dr. Teodora Popescu-Furnea privind aplicarea tarifului de cazare stabilit 

pentru studenţii români şi în cazul studenţilor străini cazaţi în aceleaşi condiţii. 

 Răspunde: Şef Serviciu Social. 

 

9. S-a aprobat referatul d-nei conf. univ. dr. Maria Popa privind acordarea din veniturile proprii ale universităţii, 

a unei creşteri salariale diferenţiate de 10 clase, pentru d-na CS II dr. Simona Varvara, pe perioada 

11.08.2012-31.12.2012. 

 Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare. 

 

 

Preşedinte Senat 

prof. univ. dr. Nicolae Todea 

 

 

 

 

 

 

 

          Întocmit, Secretar şef 

          ing. Cristina Hava  

 

 

 

 

 

 


