MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”
ALBA IULIA
Nr. 47/16465/19.11.2013

HOTĂRÂRI
ale Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
din data de: 18.11.2013
1. S-a respins contestaţia studentei Vârdea Elena referitoare la organizarea alegerilor academice din data de
15.10.2013, neavând suport în reglementările interne actuale referitoare la reprezentativitatea studenţilor
pe cicluri de studii.
2. S-au validat alegerile academice parţiale, desfăşurate în data de 15.10.2013, cu următoarele rezultate:
- alegerea studenţilor Adam Raluca şi Cosma Daniela ca reprezentanţi ai studenţilor Facultăţii de
Ştiinţe în Senat
- alegerea studentei Maruneac Diana ca reprezentantă a studenţilor Facultăţii de Istorie şi Filologie în
Senat
- alegerea d-lui prof. univ. dr. Maricel Palamariu în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe
- alegerea studenţilor Adam Raluca, Cosma Daniela şi Vârdea Elena ca reprezentanţi ai studenţi în
Consiliul Facultăţii de Ştiinţe
- alegerea studentei Maruneac Diana ca reprezentantă a studenţilor în Consiliul Facultăţii de Istorie şi
Filologie
3. S-a aprobat Planul de tipărituri în Seria Didactica pe anul universitar 2013-2014, conform
documentului anexat.
4. S-a aprobat Procedura operaţională privind utilizarea programului QUANTIS, PO 13.025
5. S-a aprobat Procedura operaţională privind încheierea de acorduri internaţionale, PO 17.015.
6. S-a aprobat Raportul de audit intern privind Sistemul de Management al Calităţii ISO 9001:2008.
7. S-a aprobat modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului pentru învăţământul
la distanţă, fără frecvenţă şi formare continuă, ca urmare a trecerii Biroului Tipografie în subordinea
centrului. Modificările vizează Cap. III, art. 7 alin (2) care se completează cu lit. c) şi Cap. VI, art. 37.
8. S-a aprobat organizarea alegerilor parţiale pentru:
- funcţia de director al Departamentului de Teologie şi Asistenţă Socială;
- alegerea a 2 reprezentanţi ai cadrelor didactice în Consiliul Departamentului de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor.
Alegerile se vor organiza în data de 22.11.2013. Termenul limită de depunere a candidaturilor este
21.11.2013, ora 12.00.
Comisiile de alegeri vor avea componenţa stabilită prin deciziile 755/5967/20.04.2012 pentru DSEGA şi
respectiv, 442/4645/26.03.2012 pentru Departamentul de Teologie şi Asistenţă Socială. Locul şi orele de
desfăşurare a alegerilor vor fi stabilite şi comunicate de către comisiile de alegeri.
9. S-a aprobat propunerea CSUD pentru numirea în funcţia de Director al Şcolii Doctorale de Filologie a d-lui
prof. univ. dr. Mircea Braga.
10. S-au aprobat propunerile CSUD privind cererile de prelungire, întrerupere, exmatriculare şi retragere de la
studiile doctorale, a următorilor doctoranzi:
A. Prelungirea studiilor doctorale
Domeniul Contabilitate: Burdea Raul – 1 an; Călean Ioana – 6 luni; Dogar Cristian Grigore – 6

luni; Fulop Arpad – 6 luni; Ioana Dorin – 6 luni; Mircescu Gabriel Dumitru - 6 luni; Catană
(Prozan) Mihaela Viorica – 6 luni;
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Domeniul Filologie: Gheorghiu Elena – 6 luni; Neagoe (Mircea) Cosmina-Maria – 1 an; Niţu Gloria
Casandra – 6 luni; Perneac (Covaci) Adriana Oana - 6 luni; Pintea Crina – 6 luni; Vănoagă (Pop) CristinaMatilda – 6 luni; Vladislav - Mihuţ (Hassoun) Anca – 6 luni; Vrabie Melania-Elena – 6 luni
Domeniul Istorie: Boc Ovidiu Valentin – 6 luni; Cernău Ioan-Valentin – 6 luni; Ciobanu (Chira)
Carmen – 6 luni; Dăescu Mihail – 6 luni; Gînţă Carmen Ana – 6 luni; Giurgiu (Lupu) Gianina – 6 luni;
Moşneag Cornel-Sergiu – 6 luni; Săbău Danil - 6 luni; Scrociob (Mirea) Diana – 6 luni.
Domeniul Teologie: Băgăcian Ovidiu – 6 luni; Bufnea Cosmin – 6 luni; Cebotari Adrian – 6 luni; Iernuţan
Alin – 6 luni; Pîrvu Ion – 6 luni; Pop Vasile Mihai – 6 luni
B. Întreruperea studiilor doctorale
Domeniul Filologie: Fărcaş Tiberiu-Ştefan - 8 luni; Mândruţiu (Petran) Ioan Raluca – 6 luni; Ilin (Sora)
Adriana Marinela – 6 luni.
C. Exmatriculare:
Domeniul Istorie: Predoiu (Ene) Cristina; Dăian Daniel
Domeniul Filologie: Neculoiu Ioan
D. RETRAGERE: Molnar Simion.
11. S-au aprobat cererile privind desfăşurarea activităţilor didactice în calitate de titulari cu posturi rezervate,
în cadrul Departamentului de Teologie şi Asistenţă Socială, de către cadrele didactice:
- IPS prof. univ. dr. Irineu Ionel Pop – postul de profesor, poz. 5;
- PS lect. univ. dr. Grigore Georgiu – postul de lector, poz. 18
12. Nu se aprobă cererea d-lui conf. univ. dr. Felician Cotea privind desfăşurarea de activităţi didactice în
cadrul Universităţii Tehnice din Cluj - Napoca.
13. S-a aprobat suplinirea activităţilor didactice cuprinse în postul de lector, poz. 6, titular Petrovan Ramona,
din statul de funcţii al DPPD, de către cadrele didactice menţionate în extrasul anexat, pe perioada
concediului pre şi post natal al titularei.
14. S-a aprobat referatul Serviciului Social privind distribuirea fondului de burse pe semestrul I pe facultăţi
astfel:
Facultatea de Istorie şi Filologie:
17.260 lei
Facultatea de Ştiinţe:
69.336 lei
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale: 40.077 lei
Facultatea de Teologie Ortodoxă:
13.997 lei
Fond total de burse:
140.670 lei
S-au aprobat cuantumurile lunare ale burselor acordate în semestrul I:
Bursa de merit:
350 lei
Bursa de studiu: 300 lei
Bursa socială: 250 lei
S-a aprobat acordarea unui număr de 40 de burse de sprijin, sub forma „o masa la cantină”, în valoare
totală de 20.000 lei
Răspunde: Şef Serviciu Social.
15. S-a aprobat programarea concediilor de odihnă aferente anului universitar 2013-2014, pentru cadrele
didactice, după cum urmează:
Nr. Perioada de efectuare a concediului
crt.
de odihnă
1
23.12.2013 – 31.12.2013

5

2

01.01.2014 – 05.01.2014

1

3

14.07.2014 – 31.07.2014

14

4

01.08.2014 – 31.08.2014

20

TOTAL

Număr zile lucrătoare
vacanţa de iarnă

vacanţa de vară

40 zile lucrătoare

16. S-au aprobat modificarea unor taxe administrative începând cu anul universitar 2014-2015, astfel:
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OPERAŢIUNE

Taxă (lei)

Procesare situaţie şcolară la absolvirea studiilor, la cerere, pentru
nevoi personale (taxă nouă)

100
2

2
3
4
5
6
7

Refacere carnet de student
Refacere legitimaţie de student, legitimaţie de transport
Examen de competenţă lingvistică pentru studenţi interni
(licenţă/masterat)
Examen de competenţă lingvistică pentru studenţi externi
(licenţă/masterat)
Echivalare certificatului de competenţă lingvistică
Refacerea certificatului de competenţă lingvistică (pierderi,
deteriorări)

TAXE PENTRU ELIBERĂRI DOCUMENTE
1 Eliberare duplicate după acte de studiu (diplome, certificate,
atestate)
2

3

4

50 lei
50 lei
100 lei
250 lei
75 lei
75 lei

150 lei/duplicat

Eliberare duplicate după:
150 lei/duplicat
- anexe la actele de studiu (suplimente la diplome, foi matricole),
- adeverinţe de absolvire a studiilor de licenţă/masterat;
- adeverinţe de absolvire a modulului psihopedagogic nivel I şi II
interni/externi,
- situaţii şcolare
Eliberare în regim de urgenţă a diplomelor de licenţă / masterat
300 lei
însoţite de anexele aferente (supliment la diplomă, foaie matricolă)
Taxa se aplică în perioada de 12 luni de la promovarea
examenului de finalizare a studiilor, iar termenul de eliberare
este de 5 zile lucrătoare de la aprobarea cererii de eliberare în
regim de urgenţă.
Păstrarea şi arhivarea dosarelor cu acte de studii sau documente 50
lei
pentru
personale originale
fiecare
an
de
Nu se aplică pe perioada de 12 luni de la data susţinerii întârziere
examenului de absolvire a studiilor sau a emiterii deciziei d
exmatriculare. Anii de întârziere se calculează începând cu anul
universitar 2010-2011.

17. S-a aprobat completarea unor consilii şi comisii permanente ale Senatului cu următoarele persoane:
Consiliul cercetării ştiinţifice
- prof. univ. dr. Mihai Himcinschi – Director CSUD
- drd. Brudiu Răzvan – reprezentant al studenţilor doctoranzi
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC)
- prof. Dărămuş Marcela – reprezentantul angajatorilor
- Barbu Anca – reprezentantă studenţilor
Comisia pentru învăţământ
- Maruneac Diana – reprezentantă a studenţilor
Comisia juridică
- asist. univ. dr. Ureche Maria
- Barbu Anca – reprezentantă a studenţilor
Comisia de evaluare profesională
- Cosma Daniela – reprezentantă a studenţilor
Comisia de Etică
- Motora Andrei – reprezentant al studenţilor
Comisia socială
- Adam Raluca – reprezentantă a studenţilor
Comisia pentru relaţii internaţionale
- lect. univ. dr. Colda Lucian
- Maruneac Diana - reprezentantă a studenţilor
Consiliul Bibliotecii
- Barbu Anca - reprezentantă a studenţilor
Comisia permanentă a Senatului
- Cosma Daniela - reprezentantă a studenţilor
18. S-a aprobat cererea d-nei Vasiu Irena pentru acordarea unui concediu fără plată în perioada 01.01.2014 –
24.06.2014.
Răspunde: Şef Birou Personal – Salarizare.
3

19. S-a aprobat distribuirea a 4 ore de seminar, din postul vacant de asistent, poz. 7, din statul de funcţii al
Departamentului de ştiinţe juridice şi administrative, d-nei drd. Gheberta Ioana.
Răspunde. Director departament.
20. Senatul a luat act de Planul de măsuri pentru reducerea cheltuielilor şi încadrarea în veniturile prognozate
pentru anul universitar 2013-2014, cu următoarele observaţii:
- La capitolul Alte modalităţi de creştere a veniturilor, măsura de la pct. B Ajustarea unor categorii de
taxe se va aplica din anul universitar 2014-2015, conform taxelor aprobate prin prezenta hotărâre.
- La capitolul Măsuri privind armonizarea activităţilor din cadrul proiectelor finanţate din fonduri
europene cu posibilitatea reducerii cheltuielilor universităţii, punctul a) se reformulează cu respectarea
prevederilor legale din ghidurile de implementare a proiectelor.
- Documentul nu conţine măsuri concrete în conformitate cu planul aprobat prin Hotărârea Senatului din
30.09.2013.
- Documentul nu conţine măsuri concrete de evaluare şi restructurare a personalului TESA, didactic
auxiliar şi nedidactic;
- S-au reluat măsuri deja aprobate prin Hotărârea Senatului din 30.09.2013.
Senatul solicită refacerea planului de măsuri în conformitate cu pct. 4 din Planul de măsuri anexă la
Hotărârea Senatului din 30.09.2013.
21. S-a aprobat acordarea titlului onorific de Profesor Emerit d-lui prof. univ. dr. Ion Buzaşi.
22. S-a aprobat convocarea Senatului în data de 29.11.2013, ora 10.00, în Sala Senatului pentru ceremonia
festivă de acordare a titlului de Doctor Honoriss Causa d-lui Ion Brad, diplomat şi scriitor.

PREŞEDINTE SENAT,
prof. univ. dr. Nicoale Todea

Secretar şef
Ing. Hava Cristina
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