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H O T Ă R Â R I 
 

ale Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
întrunit în şedinţa  din data de 15.09.2011:  

 
 

1. S-a aprobat repartizarea cifrei de şcolarizare alocată pentru locurile bugetate şi locurile cu taxă, pentru 
programele de studii de masterat şi doctorat, în anul universitar 2011-2012, după cum urmează: 

 
Număr de locuri pentru programele de studii universitare de masterat, 

în anul universitar 2011-2012 
 

Număr de locuri propuse  Nr. 
crt. Programul de masterat acreditat Durata 

studiilor Subvenţie Taxă 
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE 

1. Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale 4 semestre 3 22 
2. Preistoria spaţiului carpato – dunărean în contextul arheologiei 

sistemice 
4 semestre 3 22 

3. Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural 4 semestre 2 23 
4. Literatura şi cultura românească în context european 4 semestre 4 21 
5. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon 4 semestre 3 22 
6. Limba, literatura şi cultura engleză în context european 4 semestre 4 21 

TOTAL 19 131 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

1. Auditul şi controlul agenţilor economici 4 semestre 20 30 
2 Controlul şi auditul agenţilor economici 4 semestre - 50 
3. Administrarea dezvoltării regionale durabile 4 semestre 8 42 
4. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii 4 semestre 10 40 
5. Bănci, asigurări şi pieţe financiare 4 semestre 10 40 
6. Programare avansată şi baze de date 4 semestre 10 40 
7. Marketing şi promovarea vânzărilor 4 semestre - 50 

TOTAL 58 292 
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

1. Teologie comparată 4 semestre 6 24 
2. Consiliere pastorală 4 semestre 7 23 

TOTAL 13 47 
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE 

1. Instituţii de drept privat 2 semestre - 30 
2. Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat 4 semestre - 30 
3. Management educaţional 4 semestre - 50 
4. Opera socială în instituţiile ecleziale 4 semestre - 50 
5.  Ştiinţe penale şi criminalistică 2 semestre - 30 

TOTAL - 190 
TOTAL UNIVERSITATE  90 660 

 
 
 
 
 
 



Număr de locuri propuse pentru studiile universitare de doctorat, pe domenii,  
în anul universitar 2011-2012 

  
DOMENIUL 2011-2012 

Subvenţie 
2011-2012 

Taxă 
Contabilitate 2 9 

Istorie 2 5 

Teologie 2 13 

Total 6 27 

 
2. S-au aprobat formaţiile de studii, pe cicluri de studii universitare, specializări, programe de studii şi forme 

de învăţământ, în anul universitar 2011-2012. Numărul final al formaţiilor de studii pentru anul I se aproba 
după finalizarea admiterii, sesiunea septembrie 2011, în Senatul din 28.09.2011. 

 
3. S-a aprobat Hotărârea privind unele reglementări în alcătuirea statelor de funcţii, având în vedere încadrarea 

în veniturile existente: 
 Art. 1. Posturile pentru norma de bază vor fi încărcate cu 5/6 ore convenţionale peste limita minimă 

prevăzută de Legea nr. 1/2011, dar nu mai mult de 16 ore convenţionale. Astfel, posturile la norma de bază 
corespunzătoare funcţiilor didactice vor conţine: 

 a) profesor – 13 ore convenţionale, cu o abatere de +/- 0,5 ore convenţionale; 
 b) conferenţiar – 14 ore convenţionale, cu o abatere de +/- 0,5 ore convenţionale; 
 c) lector/şef de lucrări – 16 ore convenţionale, cu o abatere de  - 0,5 ore convenţionale; 
 d) asistent – 16 ore convenţionale, cu o abatere de - 0,5 ore convenţionale; 
 Art.2. Posturile pentru norma de bază care nu pot respecta art.1 al prezentei hotărâri vor conţine ore de 

cercetare până la limita prevăzută, iar titularii acestor posturi vor semna un act adiţional la contractul de 
muncă prin care se cuantifică activitatea de cercetare, modul în care se raportează aceasta şi efectele asupra 
salariului persoanelor care le ocupă.  

 Art. 3. Posturile vacante vor fi alcătuite conform prevederilor art. 207, alin (10) din Legea nr. 1/2011. 
 

4. S-au aprobat Statele de funcţii pentru anul universitar 2011-2012. Eventualele modificări rezultate prin 
aplicarea hotărârii de la punctul 3 şi ca urmare a finalizării sesiunii de admitere din septembrie 2011, se vor 
aproba în Senatul din 28.09.2011. 

 
5. S-au aprobat completările la art. 50 din Carta Universitară, privind atribuţiile prorectorilor, conform anexei. 

 
6. În conformitate cu Hotărârea Senatului din data de 13 iulie 2011, pct. 6, începând cu data de 03.10.2011 şi 

până la alegerile pentru funcţiile de conducere din cadrul departamentelor, atribuţiile şi responsabilităţile de 
coordonare ale acestora vor fi preluate interimar de către şeful catedrei cu cel mai mare număr de cadre 
didactice. Prin urmare, atribuţiile şi responsabilităţile de coordonare ale departamentelor vor fi preluate 
interimar după cum urmează: 

 - DEPARTAMENTUL DE ISTORIE, ARHEOLOGIE ŞI MUZEOLOGIE – conf. univ. dr. Valer Moga 
- DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE – conf. univ. dr. Rodica Pioariu 

 - DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR – conf. univ. dr. 
Iuliana Cenar; 

 - DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI – conf. univ. dr. Corina Rotar 
 - DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE – conf. univ. dr. Călin Costin 
 - DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE SOCIALE ŞI ALE EDUCAŢIEI – conf. univ. dr. Marina Lucian 
 - DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ - prof. univ. dr. Mihai Himcinschi 
 

7. S-a aprobat referatul d-lui prof. univ. dr. Sorin Briciu privind modificarea comisiei de concurs pentru 
ocuparea postului de Lector, poz. 23 din statul de funcţii al Catedrei de Management – Marketing, după 
cum urmează: 

 Preşedinte: lect. univ. dr. Andreea Muntean 
 Membri: prof. univ. dr. Vasile Burja 
   conf. univ. dr. Maria Popa 
   lect. univ. dr. Larisa Dragolea 
 Secretar: lect. univ. dr. Radu Todoran 
  



8. S-a aprobat referatul d-nei prof. univ. dr. Ileana Ghemeş privind salarizarea unor cadre didactice, 
conducători de doctorate, în regim plata cu ora, în limita veniturilor Şcolii Doctorale din cadrul Facultăţii 
de Istorie şi Filologie.   

 
9. S-a aprobat referatul d-nei conf. univ. dr. Corina Rotar privind modificarea planului de învăţământ la anul 

IV şi anul II, specializarea Electronică aplicată, conform referatului anexat. 
 Răspunde: Şef Departament. 
 

10. S-a aprobat referatul Serviciului Social privind tarifele de cazare în anul universitar 2011-2012: 
 Tarife de cazare la Casa de Oaspeţi 
  – 20 lei/pers./zi  - pentru cadre didactice, angajaţi ai universităţii, masteranzi cazaţi periodic; 
 -  35 lei/pers./zi  - pentru persoane invitate şi colaboratori la programele şi manifestările universităţii;   
 - 60 lei/pers./zi – pentru persoane din afara Universităţii; 
 - 170 lei/pers./lună  - pentru angajaţi ai universităţii cu contract de cazare pe perioada unui an universitar; 
 - pentru grupuri organizate mai mari de 20 de persoane se acordă o reducere de 10 % din tariful de cazare 

corespunzător; 
 Tarife de cazare a studenţilor în căminele studenţeşti 
 – 90 lei/pers./lună -  pentru studenţii subvenţionaţi   
 – 100 lei/ pers./lună - pentru studenţii cu taxă  
 - 50 lei/pers/lună – pentru copiii cadrelor didactice 
 - 200 lei/pers./lună – pentru studenţii internaţionali care sunt cazaţi în aceleaşi condiţii cu studenţii români. 
  
11. S-a aprobat organizarea unei sesiuni extraordinare de restanţe, în perioada 3 – 5 octombrie 2011. 

Studenţii se pot prezenta la maximum 3 examene, pe baza unei cereri scrise depuse la secretariatul 
facultăţii. Valoarea taxei de reexaminare este egală cu ½ din valoarea creditelor aferente disciplinei. 
Facultăţile vor stabili perioada de înscriere la examene şi vor informa studenţii asupra locului şi datei de 
desfăşurare a examenelor.  Răspund: Decanii facultăţilor. 

 
12. S-a aprobat referatul d-nei ing. Gabriela Joldeş privind Procedura operaţională PO 05.009, referitoare la 

promovarea în grade/trepte profesionale a personalului contractual nedidactic şi didactic auxiliar, precum şi 
a promovării acestuia în urma absolvirii studiilor superioare de lungă durată sau scurtă durată, în domeniul 
postului.  Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare. 

 
13. S-a aprobat încheierea unui consorţiu între Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă a 

Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă a 
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca. 

 
14. S-a luat act de cererea de demisie din funcţia de decan al Facultăţii de Ştiinţe şi coordonator al Şcolii 

Doctorale a d-lui prof. univ. dr. Sorin Briciu.  
 Rectorul Universităţii va hotărî asupra datei şi a condiţiilor de acceptare a demisiei.  

 
15. S-au aprobat comisiile pentru interviul din cadrul examenului de admitere la studiile universitare de 

masterat, pe locurile subvenţionate, sesiunea septembrie 2011, după cum urmează: 
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE 
Domeniu: Istorie. Data interviurilor: 23 septembrie 2011. 
Program de studiu: Transilvania în  istoria culturală a Europei Centrale 
Preşedinte:  conf. univ. dr. Valer Moga 
Membri:  conf. univ. dr. Octavian Tătar 
    conf. univ. dr. Laura Stanciu 
Secretar:  lect. univ. drd. Ileana Burnichioiu 
Program de studiu: Preistoria în spaţiul carpato-dunărean în contextul arheologiei sistemice 
Preşedinte:  prof. univ. dr. Eva Mârza 
Membri:  conf. univ. dr. Toma Goronea 
    lect. univ. dr. Cristian Popa 
Secretar:  asist. univ. dr. Călin Anghel 
Program de studiu: Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural 
Preşedinte:  prof. univ. dr. Eva Mârza 
Membri:  conf. univ. dr. Toma Goronea 
    lect. univ. dr. Cristian Popa 
Secretar:  asist. univ. dr. Călin Anghel 



 
Domeniul: Filologie. Data interviurilor: 23 septembrie 2011. 
Program de studiu: Literatură şi cultură românească în context european: 
 Preşedinte:  prof. univ. dr. Ileana Ghemeş 
 Membri:  conf. univ. dr. Diana Manuela Câmpan 
    lect. univ. dr. Georgeta Orian 
 Secretar:  lect. univ. dr. Petronela Wainberg 
Program de studiu: Limbă, literatură şi cultură franceză în spaţiul francofon 
Preşedinte:  conf. univ. dr. Valeria Pioraş 
Membri:  lect. univ. dr. Adina Curta 
    lect. univ. dr. Coralia Telea 
Secretar:  lect. univ. dr. Maria Ştefănescu 
Program de studiu: Limbă, literatură şi cultură engleză în spaţiul european 
Preşedinte:  conf. univ. dr. Rodica Pioariu 
Membri:  conf. univ. dr. Marinela Lupşa 

lect. univ. dr. Gabriel Bărbuleţ 
 Secretar:  lect. univ. dr. Maria Ştefănescu 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE 
Pentru toate programele de studiu data interviurilor este 23 septembrie 2011, 
Program de studiu: Auditul şi controlul agenţilor economici  
 Preşedinte:  prof. univ. dr. Sorin Briciu 
 Membru:  prof. univ. dr. Nicolae Todea 
    conf. univ. dr. Iuliana Cenar 
 Secretar:  asist. univ. dr. Raluca Ivan 
Membru supleant: conf. univ. dr. Camelia Burja 
Programele de studii:  Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii; Administrarea dezvoltării 
regionale durabile 
 Preşedinte:  prof. univ. dr. Vasile Burja 
 Membri:  conf. univ. dr. Maria Popa 
    lect. univ. dr. Andreea Muntean 
 Secretar:  lect. univ. drd. Mălina Cordoş 
 Membru supleant: lect. univ. dr. Ionela Gavrilă Paven 
Program de studiu: Bănci, asigurări şi pieţe financiare 
 Preşedinte:  conf. univ. dr. Adela Socol 
 Membri:  prof. univ. dr. Teodor Hada 
    conf. univ. dr. Dan Dănuleţiu 
 Secretar:  lect. univ. dr. Iulian Dobra 
Membru supleant: conf. univ. dr. Iulia Iuga 
Program de studiu:  Programare avansată şi baze de date 
 Preşedinte:  conf. univ. dr. Corina Rotar 
 Membri:  conf. univ. dr. Emilian Ceuca 
    conf. univ. dr. Manuella Kadar 
 Secretar:  lect. univ. dr. Ovidiu Domşa 
Membru supleant: lect. univ. dr. Mihaela Aldea 
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 
Data susţinerii interviului: 23 septembrie 2011. 
Programe de studii: Teologie comparată; Consiere pastorală 
Preşedinte:   Pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan 
Membri:  Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Remete 
    Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi 
    Pr. prof. univ. dr. Simion Todoran 
    Pr. conf. univ. dr. Remus Onişor  
    Pr. conf. univ. dr. Cristian Tia 
Secretar:  Pr. conf. univ. dr. Dumitru Vanca  
 

16. S-a aprobat modificarea componenţei comisiilor de admitere la studii universitare de doctorat, în anul 
universitar 2011-2012, propuse în Biroul Senatului din 09.09.2011, după cum urmează: 

 Domeniul Teologie 
 Preşedinte:  prof. univ. dr. Emil Jurcan 
 Membri:  prof. univ. dr. Mihai Himcinschi 



    prof. univ. dr. Ioan Andreicuţ 
    prof. univ. dr. Gheorghe Remete 
 Secretar:  conf. univ. dr. Dumitru Vanca 
 Membru supleant: conf. univ. dr. Cristina Tia  
 Domeniul Istorie 
 Preşedinte:  prof. univ. dr. Eva Mârza 
 Membri:  conf. univ. dr. Valer Moga 
    prof. univ. dr. Cornel Tatay Baltă 
 Secretar:  conf. univ. dr. Laura Stanciu 
 Membru supleant: conf. univ. dr. Octavian Tătar  
 Domeniul Contabilitate 
 Preşedinte:  prof. univ. dr. Sorin Briciu 
 Membri:  prof. univ. dr. Vasile Burja 
    prof. univ. dr. Tatiana Dănescu 
 Secretar:  asist. univ. dr. Raluca Ivan          
 Membru supleant: conf. univ. dr. Iuliana Cenar  
 
17. S-a aprobat referatul d-lui prof. univ. dr. Florea Voiculescu privind componenţa comisiilor pentru inspecţia 

specială şi susţinerea lucrărilor metodico-ştiinţifice în vederea acordării gradului didactic I, seria 2010-
2012, în specializările: Limba şi literatura română, Limba şi literatura engleză, Limba şi literatura 
franceză, Istorie, Teologie ortodoxă, Ştiinţe economice: Economia comerţului, turismului şi serviciilor, 
Învăţători, Educatori, conform tabelelor anexate. 

 
 
 

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

    
 
 
  


