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HOTĂRÂRI
ale Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
întrunit în şedinţa din data de 28.09.2011:
1. S-au validat alegerile parţiale din cadrul Facultăţii de Teologie privind desemnarea d-lui prof. univ. dr. Mihai
Himcinschi ca membru al Senatului în locul IPS prof. univ. dr. Ioan Andreicuţ, ales Mitropolit al Clujului,
Albei, Crişanei şi Maramureşului.
2. În urma finalizării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice, în semestrul al II-lea al anului
universitar 2010-2011, s-a hotărât:
- S-a aprobat raportul comisiei de concurs pentru ocuparea postului de Lector, poziţia 27, din statul de
funcţii al Catedrei de Finanţe - Contabilitate din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi ocuparea postului de către
d-na asist. univ. dr. Ivan Oana Raluca.
- S-a aprobat raportul comisiei de concurs pentru ocuparea postului de Lector, poziţia 23, din statul de
funcţii al Catedrei de Management - Marketing din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi ocuparea postului de către
d-na dr. Paştiu Carmen Adina.
- S-a aprobat raportul comisiei de concurs pentru ocuparea postului de Lector, poziţia 22, din statul de
funcţii al Departamentului de Matematică, Informatică şi Electronică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi
ocuparea postului de către d-l asist. univ. dr. Wainberg Drăghiciu Pax Dorin.
- S-a aprobat raportul comisiei de concurs pentru ocuparea postului de Lector, poziţia 23, din statul de
funcţii al Departamentului de Matematică, Informatică şi Electronică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi
ocuparea postului de către d-l dr. Marc Gheorghe.
- S-a aprobat raportul comisiei de concurs pentru ocuparea postului de Lector, poziţia 9, din statul de
funcţii al Catedrei de Topografie şi Ingineria Mediului din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi ocuparea postului
de către d-na asist. univ. dr. Oprea Luciana.
- S-a aprobat raportul comisiei de concurs pentru ocuparea postului de Lector, poziţia 10, din statul de
funcţii al Catedrei de Topografie şi Ingineria Mediului din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi ocuparea postului
de către d-l asist. univ. dr. Borşan Tudor.
- S-a aprobat raportul comisiei de concurs pentru ocuparea postului de Lector, poziţia 11, din statul de
funcţii al Catedrei de Topografie şi Ingineria Mediului din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi ocuparea postului
de către d-na asist. univ. dr. Begov Ungur Andreea Ramona. Se aprobă încadrarea pe post începând cu data
de 01.11.2011, după încetarea suspendării contractului de muncă ca urmare a concediului de lăuzie.
- S-a aprobat raportul comisiei de concurs pentru ocuparea postului de Lector, poziţia 8, din statul de
funcţii al Catedrei de Drept din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale şi ocuparea postului de către d-l
asist. univ. dr. Lazăr Ioan.
- S-a aprobat raportul comisiei de concurs pentru ocuparea postului de Lector, poziţia 17, din statul de
funcţii al Catedrei de Drept din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale şi ocuparea postului de către
d-na asist. univ. dr. Tudoraşcu Mihaela Miruna.
- S-a aprobat raportul comisiei de concurs pentru ocuparea postului de Lector, poziţia 13, din statul de
funcţii al Catedrei de Sociologie, Asistenţă socială şi Sport din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
şi ocuparea postului de către d-na asist. univ. dr. Bara Monica Angela.
- S-a aprobat raportul comisiei de concurs pentru ocuparea postului de Asistent, poziţia 16, din statul de
funcţii al Colectivului de Pedagogie, Psihologie şi Didactică din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
şi respinge numirea pe post a candidatului dr. Roşu Camelia Augusta.
- S-a aprobat raportul comisiei de concurs pentru ocuparea postului de Lector, poziţia 18, din statul de
funcţii al Catedrei de Teologie din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi ocuparea postului de către d-l
asist. univ. dr. Moldovan Alexandru.
- Pentru ocuparea postului de Lector, poz. 6 din statul de funcţii al Catedrei de Sociologie, Asistenţă
socială şi Sport Catedrei de Sociologie, Asistenţă socială şi Sport nu s-a înscris nici un candidat, prin
urmare concursul nu s-a desfăşurat.
Ca urmare a aprobării rapoartelor de concurs, Rectorul va emite deciziile de acordare a titlurilor
didactice şi numirea pe post a candidaţilor declaraţi reuşiţi.
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3. S-a aprobat referatul d-nei conf. univ. dr. Rodica Pioariu privind ocuparea posturilor didactice din statul de
funcţii al Departamentului de Filologie, în regim de plata cu ora, în semestru I al anului universitar 2011 –
2012, conform listei anexate.
4. S-a aprobat referatul d-lui conf. univ. dr. Valer Moga privind ocuparea posturilor didactice din statul de
funcţii al Departamentului de Istorie, Arheologie şi Muzeologie, în regim de plata cu ora, în semestru I al
anului universitar 2011 – 2012, conform listei anexate.
5. S-a aprobat referatul d-lui conf. univ. dr. Costin Călin privind ocuparea posturilor didactice din statul de
funcţii al Departamentului de Ştiinţe juridice şi Administrative, în regim de plata cu ora, în semestru I al
anului universitar 2011 – 2012, conform listei anexate.
6. S-a aprobat referatul d-lui conf. univ. dr. Lucian Marina privind ocuparea posturilor didactice din statul de
funcţii al Departamentului de Ştiinţe sociale şi ale Educaţiei, în regim de plata cu ora, în semestru I al
anului universitar 2011 – 2012, conform listei anexate.
7. S-a delegat Biroului Senatului pentru a aproba lista posturilor didactice ocupate în regim de plata cu ora, în
semestru I al anului universitar 2011 – 2012, pentru Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea de Teologie, precum şi
eventualele modificări survenite ca urmare a finalizării admiterii.
8. S-a aprobat referatul d-nei prof. univ. dr. Ileana Ghemeş privind aplicarea la actualii ani de studiu II şi III, a
Planurilor de învăţământ pentru specializările din domeniul de studii Limbă şi Literatură, aprobate în anul
universitar 2011 – 2012.
Răspunde: Director Departament Filologie.
9. S-a aprobat referatul d-lui conf. univ. dr. Valer Moga privind aplicarea la actualii ani de studiu II şi III, a
Planurilor de învăţământ pentru specializările din domeniul de studii Istorie, aprobate în anul universitar
2011 – 2012.
Răspunde: Director Departament Istorie, Arheologie şi Muzeologie.
10. S-a aprobat referatul d-nei conf. univ. dr. Iuliana Cenar privind modificarea Planurilor de învăţământ
pentru anul III, specializările Contabilitate şi informatică de gestiune şi Finanţe şi bănci, conform anexei.
11. S-a aprobat referatul d-lui prof. univ. dr. Stremţan Filimon privind modificarea Planurilor de învăţământ
pentru anul II, specializarea Administrarea afacerilor, conform anexei.
12. S-a aprobat acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Domnului dr. Michael Schwarzinger,
ambasadorul Republicii Austria în România, la propunerea Departamentului de Ştiinţe juridice şi
administrative. Ceremonia de acordare se va desfăşura în data de 18.11.2011, ora 11.00 în Aula Universităţii.
Răspunde: Secretar ştiinţific, conf. univ. dr. Diana Câmpan.
13. S-a aprobat acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Domnului Academician Nicolae Manolescu,
ambasador al României la UNESCO, la propunerea Departamentului de Filologie. Ceremonia de acordare
se va desfăşura în data de 22.10.2011, ora 12.00 în Aula Universităţii.
Răspunde: Secretar ştiinţific, conf. univ. dr. Diana Câmpan.
14. S-a validat constituirea Consiliului studiilor universitare de doctorat (CSUD) din Universitatea „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu următoarea componenţă:
- Director – conducător de doctorat ce va fi numit prin concurs organizat de către conducerea IOSUD;
- prof. univ. dr. Eva Mârza – conducător de doctorat, reprezentant al Şcolii Doctorale de Istorie
- prof. univ. dr. Vasile Burja - conducător de doctorat, reprezentant al Şcolii Doctorale de Contabilitate
- prof. univ. dr. Mihai Himcinschi - conducător de doctorat, reprezentant al Şcolii Doctorale de Teologie
- student drd. Topor Daniel – reprezentant ales al studenţilor doctoranzi
- student drd. Bufnea Cosmin – reprezentant ales al studenţilor doctoranzi
15. S-a validat hotărârea CSUD privind înfiinţarea Şcolii Doctorale de Istorie (SDI), afiliată Facultăţii de Istorie
şi Filologie şi numirea în funcţia de director a d-lui prof. univ. dr. Florin Draşovean. S-a avizat
Regulamentul Şcolii Doctorale de Istorie şi componenţa Consiliului SDI.
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16. S-a validat hotărârea CSUD privind înfiinţarea Şcolii Doctorale de Contabilitate (SDC), afiliată Facultăţii
de Ştiinţe şi numirea în funcţia de director a d-lui prof. univ. dr. Vasile Burja. S-a avizat Regulamentul
Şcolii Doctorale de Contabilitate şi componenţa Consiliului SDC.
17. S-a validat hotărârea CSUD privind înfiinţarea Şcolii Doctorale de Teologie (SDT), afiliată Facultăţii de
Teologie Ortodoxă şi numirea în funcţia de director a d-lui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi. S-a avizat
Regulamentul Şcolii Doctorale de Teologie şi componenţa Consiliului SDT.
18. În calitate de coordonator al studiilor universitare de doctorat din domeniul Filologie se desemnează d-na
conf. univ. dr. Diana Câmpan.
19. S-a aprobă demisia d-lui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi din funcţia interimară de director al
Departamentului de Teologie şi Asistenţă socială, ca urmare a numirii în funcţia de director al Şcolii
Doctorale de Teologie.
Până la alegerile pentru funcţiile de conducere din cadrul departamentului, atribuţiile şi responsabilităţile de
coordonare ale acestuia vor fi preluate interimar de către d-l conf. univ. dr. Dumitru Vanca, secretar
ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Teologie ortodoxă.
20. În conformitate cu Carta Universităţii, începând cu anul universitar 2011-2012 în subordinea Senatului
funcţionează centre organizate pe structura fostelor departamente. Începând data de 03.10.2011 şi până la
desfăşurarea alegerilor pentru funcţiile de conducere conform Legii nr.1/2011, activitatea centrelor va fi
coordonată de directori interimari, după cum urmează:
1. Centrul de Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională (CMCSI) – conf. univ. dr. Maria Popa
2. Centrul de Transfer Tehnologic şi Managementul Proiectelor de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare
(CTTMPCDI) – conf. univ. dr. Manuella Kadar;
3. Centrului de Relaţii Internaţionale şi Marketing Instituţional (CRIMI) – conf. univ. dr. Mircea
Rîşteiu

4. Centrului de învăţământ la distanţă, frecvenţă redusă şi formare continuă (CIDFRFC)– conf.
univ. dr. Levente Dimen
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) îşi continuă activitatea până la sfârşitul
anului universitar 2011-2012.
Pe perioada interimatului, pentru persoanele desemnate se vor stabili salarii diferenţiate, reprezentând o
creştere de până la 30 % a salariilor de încadrare, în funcţie de specificul, complexitatea şi calitatea
activităţilor desfăşurate.
Începând cu data de 03.10.2011 încetează încadrarea în funcţiile de director de departament, ocupate în baza
legilor anterioare.
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare.
21. S-a aprobat numirea interimară în funcţia de şef colectiv, începând cu data de 03.10.2011 şi până la
desfăşurarea alegerilor pentru funcţiile de conducere, a următoarelor cadre didactice:
1. Colectivul de Marketing şi Administrarea afacerilor - prof. univ. dr. Filimon Stremţan;
2. Colectivul de Topografie şi Ingineria Mediului – conf. univ. dr. Ioan Ienciu;
Pe perioada interimatului, pentru persoanele desemnate se vor stabili salarii diferenţiate, reprezentând o
creştere de până la 30 % a salariilor de încadrare, în funcţie de specificul, complexitatea şi calitatea
activităţilor desfăşurate.
Celelalte colective vor fi coordonate până la alegeri de către şefii de departamente numiţi interimar.
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare.
22. S-a aprobat cererea d-nei Muntean Natalia Gloria pentru acordarea unui concediu fără plată în perioada
01.10.2011 – 30.04.2011, în baza art. 304 alin. 11 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare.
23. S-a aprobat modificarea Regulamentului activităţii profesionale a studenţilor – Ciclul I – Studii
universitare de licenţă, la art. 9, alin. 11, privind procesul de echivalare a creditelor, conform anexei.
Răspund: Decanii facultăţilor.
24. S-a aprobat referatul d-nei prof. univ. dr. Ileana Ghemeş privind efectuarea clasificării în vederea ocupării
locurilor subvenţionate din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie, după finalizarea sesiunii extraordinare din
perioada 3-5 octombrie 2011.
Se deleagă Biroul Senatului să aprobe distribuirea locurilor subvenţionate neocupate în urma clasificării.

3

25. Ca urmare a Hotărârii Biroului Senatului din data de 16 septembrie 2011 şi până la organizarea alegerilor
conform Legii nr. 1/2011, atribuţiile de decan al Facultăţii de Ştiinţe vor fi preluate interimar de d-na conf.
univ. dr. Nicoleta Breaz, începând cu data de 15.10.2011. În perioada 03.10.2011 – 15.10.2011 va avea loc
procesul de predare – primire a gestiunii.
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare.
26. S-a aprobat revizuirea paginii web a Universităţii, varianta în limba engleză. Responsabili: conf. univ. dr.
Mircea Rîşteiu, cadre didactice desemnate de Departamentul de Filologie şi inf. Matei Cristian din partea
Biroului IT.
Răspunde: conf. univ. dr. Mircea Rîşteiu.
27. S-a aprobat reînmatricularea d-lui Popescu Adrian la studiile universitare de doctorat în domeniul Filologie,
ca urmare a admiterii contestaţiei.
S-a aprobat cererea de transfer a d-lui drd. Popescu Adrian la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
28. S-au aprobat cererile următorilor doctoranzi:
- Păduraru (Constantinescu) Adriana, doctorand în domeniul Contabilitate, pentru prelungirea studiilor
doctorale în perioada 01.10.2011 – 31.03.2012, în regim „cu taxă”;
- Mazăre Nicoleta Paula, doctorand în domeniul Istorie, pentru prelungirea studiilor doctorale în perioada
01.10.2011 – 31.03.2012, în regim „cu taxă”;
- Benga (Lauran) Mihaela Silvia, doctorand în domeniul Istorie, pentru prelungirea studiilor doctorale în
perioada 01.10.2011 – 31.03.2012, în regim „cu taxă”;
- Bălţat Daniel, doctorand în domeniul Istorie, pentru prelungirea studiilor doctorale în perioada 01.10.2011
– 31.03.2012, în regim „cu taxă”;
- Voicu George Emanuel , doctorand în domeniul Istorie, pentru prelungirea studiilor doctorale în perioada
01.10.2011 – 31.03.2012, în regim „cu taxă”;
- Coman (Ardelean) Carmen Georgeta, doctorand în domeniul Filologie, pentru prelungirea studiilor
doctorale în perioada 01.10.2011 – 31.03.2012, în regim „cu taxă”;
- Florea Bogdan Alin, doctorand în domeniul Istorie, pentru prelungirea studiilor doctorale în perioada
01.10.2011 – 31.03.2012, în regim „cu taxă”;
- Boldor Tavita, doctorand în domeniul Istorie, pentru prelungirea studiilor doctorale în perioada 01.10.2011
– 31.03.2012, în regim „cu taxă”;
- Dragu Gabi Georgiana, doctorand în domeniul Contabilitate, pentru prelungirea studiilor doctorale în
perioada 01.10.2011 – 01.04.2012, în regim „cu taxă”;
- Perneac (Covaci) Ariana Oana, doctorand în domeniul Filologie, pentru prelungirea studiilor doctorale în
perioada 01.10.2011 – 31.03.2012, în regim „cu taxă”;
- Uşeriu Iulius Liviu, doctorand în domeniul Istorie, pentru retragerea de la studiile universitare de doctorat.
29. Festivităţile prilejuite de deschiderea anului universitar 2011 – 2012 au loc în data de 03.10.2011, ora 10.00,
la Casa de Cultură a Studenţilor.
Secretar Ştiinţific al Senatului
conf. univ. dr. Diana Câmpan

Secretar şef
ing. Hava Cristina
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