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H O T Ă R Â R I 

 

ale Senatului  Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, din data de 12.09.2012:  

 

 

1. S-au aprobat statele de funcţii pe anul universitar 2012-2013, după cum urmează: 

 - Statul de funcţii al Departamentului de filologie; 

 - Statul de funcţii al Departamentului de istorie;  

 - Statul de funcţii al Departamentului de ştiinţe economice şi gestiune afacerilor; 

 - Statul de funcţii al Departamentului de ştiinţe exacte şi inginereşti; 

 - Statul de funcţii al Departamentului de ştiinţe juridice şi administrative; 

 - Statul de funcţii al Departamentului de ştiinţe sociale; 

 - Statul de funcţii al Departamentului de pregătire a personalului didactic; 

 - Statul de funcţii al Departamentului de teologie şi asistenţă socială 

 

2. S-au aprobat formaţiile de studiu pe anul universitar 2012 – 2013, conform propunerilor înaintate de  

facultăţi.  

 

3. S-au aprobat taxele administrative pe anul universitar 2012-2013, conform listei anexate.   

 

4. S-au aprobat tarifele de cazare în anul universitar 2012-2013, în Cămine studenţeşti şi Casa de Oaspeţi, 

conform listei anexate. 

 

5. S-a aprobat referatul d-nei lect. univ. dr. Andreea Muntean privind retragerea din comisia de interviu pentru 

admiterea la masterat pe locuri subvenţionate, la programele din domeniul Administrarea afacerilor şi 

Marketing, sesiunea septembrie 2012. 

 

6. S-a aprobat Metodologia de desfăşurare a concursului public pentru ocuparea postului de Director al 

Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia. 

 S-a aprobat reluarea concursului pentru ocuparea funcţiei de Director al CSUD.  

 Concursul se va desfăşura în perioada 12 – 14 decembrie 2012, iar data limită de depunere a dosarelor de 

concurs este 05.12.2012.   

 

7. S-a aprobat referatul d-nei conf. univ. dr. Maria Popa privind unele modificări ale planului de învăţământ 

pentru programul de masterat Contabilitatea şi auditul în instituţiile publice, conform anexei. 

 Răspunde: Director DSEGA. 

 

8. S-a aprobat referatul d-nei conf. univ. dr. Maria Popa privind completarea unor activităţi şi sarcini în fişa 

postului aferentă cadrelor didactice asociate care prestează activităţi didactice în anul universitar 2012-

2013, conform anexei.  

 Răspund: Decanii facultăţilor. 

 

9. S-a aprobat referatul d-nei conf. univ. dr. Maria Popa privind redistribuirea sarcinilor şi atribuţiilor de 

serviciu ale d-nei CSII dr. Simona Varvara în cadrul Departamentului de Ştiinţe exacte şi inginereşti, 

vizând activitatea în cadrul Centrului de Cercetare Topo şi activitatea didactică din cadrul departamentului. 

Se va modifica corespunzător fişa postului. 

 Răspunde: Decanul Facultăţii de Ştiinţe şi Şef Birou Personal - Salarizare. 

 

10. S-a aprobat cererea d-nei Barta (Beldean) Antuza Mihaela, absolventă a Universităţii „Babeş-Bolyai” din 

Cluj-Napoca, pentru a susţine examenul de licenţă în cadrul UAB, specializarea ECTS, în sesiunea 

februarie 2012.   Răspunde: Decanul Facultăţii de Ştiinţe. 



11. S-au aprobat modificările la Regulamentul privind acordarea burselor studenţeşti, astfel: 

 Art. 12 (6) va avea următorul conţinut: 

 „Cuantumul bursei de studiu rurală este stabilit conform legii” 

 Art. 14 (2) va avea următorul conţinut: 

„(2) Nivelul bursei de ajutor social cu caracter permanent se  hotărăşte de Consiliul de administraţie al  

Universităţii, în limita bugetului aprobat”. 

După art. 14 se introduce un nou articol, art. 15 cu următorul conţinut: 

„Art. 15. Burse de susţinere 

Comisia Socială poate propune acordarea unor burse de susţinere studenţilor din Universitatea „1 

Decembrie 1918” pentru acoperirea unor cheltuieli (taxa de şcolarizare, taxa de cămin, masa la cantină) 

în următoarele condiţii: 

- să aibă avizul facultăţii privind posibilitatea acordării scutirii de taxă în limita veniturilor proprii 

disponibile; 

- studentul să fie integralist; 

- venitul pe membru de familie să nu depăşească plafonul ultimului student de la buget, clasat în lista 

de acordare a burselor sociale” 

Art. 15 va deveni art. 16, cu următorul conţinut: 

„Art. 16. Bursele de ajutor social şi Bursele de susţinere se acordă de către Consiliul de administraţie la 

propunerea Comisiei Sociale, ca urmare a solicitării studentului, pe baza actelor doveditoare 

corespunzătoare. Cererile de ajutor social sau scutiri de taxe vor fi depuse în termen de 20 de zile 

calendaristice de la începerea semestrului şi vor fi însoţite de avizul facultăţii, declaraţii de venituri de la 

părinţii sau susţinătorii legali ai studentului care solicită bursa, precum şi acte justificative / doveditoare 

ale dreptului de acordare a acestora.”  

Regulamentul se va reactualiza cu modificările aprobate şi renumerotarea articolelor.  
Răspunde: Preşedinte Comisiei Sociale. 

 

12. S-a aprobat modificarea Regulamentului privind cazarea, organizarea şi funcţionarea căminelor 

studenţeşti, astfel: 

 Art. 9 se completează cu următorul paragraf: 

 „Datorită specificului Facultăţii de Teologie Ortodoxă, studenţii acestei facultăţi vor fi repartizaţi în 

acelaşi cămin” 

Răspunde: Preşedinte Comisiei Sociale. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE SENAT  

prof. univ. dr. Nicolae Todea 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Întocmit, 

          Secretar şef 

          ing. Cristina Hava 

 


