MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”
ALBA IULIA
Nr. 4/1395 / 30.01.2013

HOTĂRÂRI
ale Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
din data de: 29.01.2013
1. Senatul ia act de demisia studentului Roată Mircea Alexandru din calitatea de membru al Senatului,
reprezentant al studenţilor din Facultatea de Teologie Ortodoxă.
2. S-au validat alegerile parţiale desfăşurate în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă pentru desemnarea
reprezentantului studenţilor în Senatul Universităţii. S-a validat alegerea studentului Motora Andrei, din
anul III Teologie pastorală, în calitatea de membru al Senatului.
3. S-a aprobat Raportul Comisiei de etică şi deontologie universitară pe anul 2012.
4. S-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de etică şi deontologie
universitară.
5. S-a aprobat propunerea CSUD ca numărul studenţilor doctoranzi care pot fi coordonaţi simultan de
către un conducător de doctorat să fie de 15.
6. S-a aprobat completarea anexelor la Regulamentul de admitere la studii universitare de licenţă, în anul
universitar 2013 – 2014, cu probele examenului de admitere la specializările Teologie pastorală ortodoxă
şi Teologie socială ortodoxă, după cum urmează:
Teologie pastorală ortodoxă
a) probă eliminatorie – testare psihologică (admis/respins)
b) probă eliminatorie – dicţie şi aptitudini muzicale (admis/respins)
c) examenul de admitere:
proba 1 – media de la bacalaureat – 50 %
proba 2 – examen scris Teologie dogmatică – 50 %
Teologie socială ortodoxă
a) probă eliminatorie – testare psihologică (admis/respins)
b) examen admitere – media de la bacalaureat - 100%
7. S-a aprobat Raportul privind activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul Universităţii „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2012.
8. S-a aprobat Raportul de audit intern în conformitate cu Sistemul de Management al Calităţii ISO
9001:2008.
9. S-a aprobat referatul d-lui prof. univ. dr. Emil Jurcan privind demararea procedurilor pentru întocmirea
dosarului de autorizare a programului universitar de studii de licenţă Teologie asistenţă socială, cu dublă
specializare, Asistenţă socială şi Teologie, cu un volum minim de 240 de credite şi având în vedere
prevederile OMECTS nr. 6521/2012.
Răspunde: Decan Facultatea de Teologie.
10. S-a aprobat referatul d-lui prof. univ. dr. Emil Jurcan privind prestarea orelor din posturile 13, 18 şi 20
din statul de funcţii al Departamentului de Teologie, vacantate prin plecarea d-lui lect. univ. dr. Ioan
Cosma, de către d-l conf. univ. dr. Adam Domin, începând cu semestrul al II-lea, în regim de plata cu
ora
Răspunde: Şef birou Personal –Salarizare.
11. S-a aprobat Raportul asupra sistemului de control intern/managerial al Universităţii „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia, la data de 31.12.2012.

1

12. S-a aprobat Procedura operaţională pentru susţinerea financiară a activităţii de publicare a
rezultatelor cercetării ştiinţifice, cu amendamentele aprobate de Senat. Răspunde: Director CMCDI.
13. S-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultăţii de Teologie Ortodoxă.
14. S-a aprobat Raportul de evaluare internă a calităţii educaţiei pe anul 2012 şi Planul de măsuri
pentru creşterea calităţii educaţiei în anul 2013.
15. S-au aprobat procedurile operaţionale PO 13. 019, PO 18. 002. PO18. 003 şi PO 21. 001.
16. S-a aprobat prelungirea activităţii didactice a d-nei prof. univ. dr. Eva Mârza, după împlinirea vârstei de
65 de ani, în baza propunerilor comisiei de evaluare şi cu avizul Consiliului de Administraţie.
17. S-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de relaţii internaţionale (CRI)
şi Organigrama CRI, cu amendamentele aprobate de Senat.
18. S-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Biroului de programe comunitare şi
acorduri internaţionale (BPCAI) din cadrul Centrului de Relaţii Internaţionale şi Organigrama
BPCAI.
19. S-a aprobat Regulamentul privind mobilitatea studenţilor, a personalului didactic auxiliar, de
cercetare şi a personalului nedidactic care participă la programul de învăţare pe tot parcursul
vieţii – Programul sectorial ERASMUS.
20. S-a aprobat referatul d-nei lect. univ. dr. Teodora Popescu privind numirea coordonatorilor Erasmus pe
facultăţi conform listei anexate. Atribuţiile coordonatorilor Erasmus precum şi cele ale responsabililor
privind desfăşurarea unor activităţi din cadrul programului, respectiv consilier juridic, responsabil
financiar şi contabil şef, se vor include în fişele posturilor.
21. S-a aprobat Raportul de activitate pe anul 2012 al Comisiei sociale a Senatului.
22. S-a aprobat Raportul explicativ privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia
patrimonială pe bază de bilanţ la finele anului 2012, Bilanţul contabil la data de 31.12.2012 şi
Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2012.
23. S-a aprobat Organigrama structurilor de conducere academică, pe anul 2013.
24. S-a aprobat Organigrama funcţiilor de conducere, pe anul 2013.
25. S-a aprobat Planul operaţional pe anul 2013.
26. S-a aprobat referatul d-lui conf. univ. dr. Adrian Tulbure privind angajarea cu contract de muncă pe
perioadă determinată cu timp parţial a membrilor echipei de cercetare din cadrul contractului nr.
112/11.12.2013 încheiat între Universitate şi SC Compania de Apă Arad SA, respectiv: conf. univ. dr.
Adrian Tulbure şi Barbu Eugen, în condiţiile menţionate.
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare.
27. S-a aprobat cererea d-lui Ivaşcu Bodea Valentin pentru acordarea unui concediu fără plată în perioada
28.01.2013 – 28.03.2013.
Răspunde: Şef Birou Personal - Salarizare.
28. S-a aprobat referatul d-lui conf. univ. dr. Ioan Gânfălean privind completarea Consiliului Facultăţii de
Drept şi Ştiinţe Sociale cu 2 membrii: Directorul Departamentului pentru Pregătirea personalului
Didactic, lect. univ. dr. Ioana Todor şi 1 membru cadru didactic care va fi nominalizat în urma alegerilor
parţiale.
Răspunde: Decanul facultăţii.
29. S-a aprobat completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia cu reglementări privind:
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- Constituirea Comisiei permanente a Senatului, formată din 7 membri: preşedintele Senatului, către
un reprezentant al fiecărei facultăţi, un reprezentant al studenţilor şi un secretar, toţi fiind membri ai
Senatului. Comisia permanentă va soluţiona problemele urgente iar deciziile luate vor fi supuse validării
în prima şedinţă de Senat. Atribuţiile specifice, funcţionarea şi organizarea Comisiei permanente vor fi
specificate într-o anexă la Regulamentul Senatului.
Componenţa nominală a comisiei permanente:
1. prof. univ. dr. Nicolae Todea – preşedintele Senatului
2. conf. univ. dr. Octavian Tătar – Facultatea de Istorie şi Filologie
3. prof. univ. dr. Maricel Palamariu – Facultatea de Ştiinţe
4. prof. univ. dr. Mărioara Luduşan – Facultatea de Drept şi ştiinţe Sociale
5.conf. univ. dr. Dumitru Vanca – Facultatea de Teologie
6.student Vîrdea Elena – reprezentantul studenţilor
7. secretar: conf. univ. dr. Diana Câmpan
- posibilitatea consultării on-line a membrilor Senatului;
- reglementări privind circuitul documentelor adresate senatului, forma de prezentare şi finalizarea
lor după aprobare sau validare.
Regulamentul Senatului va fi reactualizat cu amendamentele aprobate şi renumerotarea articolelor.
30. S-a aprobat referatul d-lui pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan privind organizarea examenului de licenţă la
specializarea Teologie ortodoxă didactică, în sesiunea februarie 2013, ca urmare a solicitărilor
absolvenţilor din promoţiile anterioare. Examenul se va desfăşura după următorul program: 19
februarie – proba scrisă şi 20 februarie – prezentarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă. Comisia
de examinare va fi cea aprobată pentru specializarea Teologie ortodoxă pastorală.
Răspunde: Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă.
31. S-a aprobat referatul d-nei ing. Gabriela Joldeş privind acordarea, în anul 2013, a salariilor diferenţiate
din venituri proprii pentru personalul didactic auxiliar şi de cercetare (Tabel I) şi personalul didactic
(Tabel II), la acelaşi nivel cu cel acordat în luna decembrie 2012;
S-a aprobat acordarea salariilor diferenţiate din venituri proprii, pe anul 2013, salariaţilor care nu au
beneficiat de acestea în luna decembrie 2012, prevăzuţi din Tabelul III.

PREŞEDINTE SENAT
prof. univ. dr. Nicolae Todea

Secretar şef
ing. Hava Cristina
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