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H O T Ă R Â R I 

 

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

din data de 21.11.2012:  

 

 

1. S-a aprobat completarea art. 1, din Anexa 1 la Contractul de Management , astfel: 

 „ Încadrarea cheltuielilor curente anuale ale Universităţii în veniturile anului respectiv fără a cheltui din 

acumulările anterioare. În cazul în care, una dintre structurile universităţii (departament, facultate) nu se 

încadrează cu cheltuielile în veniturile alocate conform bugetului aprobat, Senatul poate aproba trimestrial 

suplimentarea resurselor financiare necesare, în vederea acoperirii acestor cheltuieli, din fondul de rezervă 

acumulat anterior, la propunerea Consiliului de Administraţie.” 

 

2. S-a aprobat propunerea Consiliului de Administraţie privind utilizarea fondului de rezervă a Universităţii 

pentru acoperirea cheltuielilor salariale ce nu pot fi acoperite din veniturile anului curent, aferente trimestrului 

IV – 2012, în cazul Facultăţii de Istorie şi Filologie (240.000 lei) şi a Facultăţii de Teologie Ortodoxă (96.000 

lei). 

 Răspunde: Contabil şef. 

 

3. S-au aprobat Procedurile operaţionale revizuite PO 13.002, PO 13.003, PO 13.005, PO 13.008, PO 13.010, 

PO 13.011, PO 13.012, PO 13.014, PO 13.015, PO 13.016, PO 13.017, PO 20 001, PO 20.002, PO 20. 003, 

din lista anexată.    

 

4. S-a aprobat componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de Director CSUD, care va avea loc în 

data de 14.12.2012.  

 Preşedinte:  prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz - Universitatea „ Decembrie 1918” din Alba Iulia 

 Membri:  prof. univ. dr. Eva Mârza – Universitatea „ Decembrie 1918” din Alba Iulia 

    prof. univ. dr. Ştefan Buchiu – Universitatea din Bucureşti 

    prof. univ. dr. Gheorghe Petraru – Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi 

    prof. univ. dr. Aurel Pavel – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 

5. S-a aprobat majorarea cu 7,4 %, faţă de luna noiembrie 2012m, a tarifelor orare pentru salarizarea în regim de  

plata cu ora, începând cu data de 01.12.2012, conform tabelului anexat.  

 Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare. 

 

6. S-a aprobat cererea d-nei lect. univ. dr. Gabriela Chiciudean privind completarea planului editorial al 

publicaţiilor din Seria Didactica cu două cursuri din domeniul Filologie. 

 Răspunde: Director Editură. 

 

7.  S-a aprobat cererea d-nei conf. univ. dr. Iuliana Cenar privind completarea planului editorial al publicaţiilor 

din Seria Didactica cu două cursuri din domeniul Contabilitate. 

 Răspunde: Director Editură. 

 

8. S-a aprobat propunerea Consiliului de Administraţie privind distribuirea pe facultăţi a fondului lunar de burse 

aferent semestrului I, conform listei anexate şi cuantumul burselor lunare, respectiv: 

 Bursa de merit – 350 lei 

 Bursa de studiu – 300 lei 

 Bursa socială – 250 lei   

 

9. S-a aprobat programarea concediilor de odihnă pe anul universitar 2012-2013, aferente funcţiei de bază a 

cadrelor didactice, după cum urmează: 

 22.12.2012 – 31.12.2012  4 zile 

 01.01.2013 - 06.01.2013  2 zile 



 15.07.2013 – 31.07.2013  13 zile 

 01.08.2013 – 31.08.2013  21 zile 

 Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare. 

 

10. S-a aprobat demararea procedurilor pentru promovarea ca urmare a absolvirii studiilor în domeniul postului, 

pentru angajaţii Pârvu Simona, din cadrul Centrului pentru Managementul Calităţii şi Costea Mihaela, din 

cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale. 

 Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare  

 

11. S-a aprobat cererea d-lui conf. univ. dr. Adrian Tulbure privind efectuarea unor activităţi didactice, în regim 

de plata cu ora, în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. 

 

12. S-a aprobat cererea d-lui Tecuşan Răzvan, absolvent al Universităţii „Transilvania” din Braşov, 

specializarea Drept, pentru a susţine examenul de licenţă în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, în 

sesiunea februarie 2013.  

 Răspunde: Director Departament Ştiinţe juridice şi administrative. 

 

13. S-a aprobat susţinerea examenului de finalizarea a studiilor, de către absolvenţii promoţiei 2013, specializarea 

Ingineria mediului,  în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, în baza convenţiei de 

colaborare. 

 Răspunde: Director DSEI. 

 

14. S-a aprobat susţinerea examenului de finalizarea a studiilor, de către absolvenţii promoţiei 2013, specializarea 

Electronică aplicată,  în cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti, în baza convenţiei de colaborare. 

 Răspunde: Director DSEI. 

 

15. S-a aprobat cererea d-nei lect. univ. dr. Laura Cetean Voiculescu, director al DSJA, privind desemnarea a doi 

locţiitori ai directorului de departament, având în vedere numărul mare de specializări şi afilierea colectivului 

de sport.  

  

 

 

PREŞEDINTE SENAT  

prof. univ. dr. Nicoale Todea 

 

 

 

                    

    ]       Secretar şef 

           ing. Cristina Hava  

          

 


