
 

     UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

Nr. 10 / 5458/12.03.2020 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 12.03.2020 

 

Consiliul de Administrație al  Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 

12.03.2020, 

În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Cartei 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

HOTĂRÂREA NR. 1. În contextul evoluției situației cauzate de pericolul extinderii epidemiei de 

Contravirus, având în vedere prevederile HG nr. 7/11.03.2020 de aprobare a Hotărârii nr. 9 a Grupului de 

suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, Consiliul de 

Administrație dispune: 

- suspendarea cursurilor (activități față în față) cu studenții, în perioada 11 – 31 martie 2020;  

- înlocuirea activităților didactice față în față, cu activități didactice de tip on-line, diferențiate 

conform specificul fiecărui program de studii, pe Platforma MOODLE sau pe platforme interactive 

de tip Skipe/Skipe for Business, Microsoft Team, Zoom, etc, cu recuperarea ulterioară a activităților 

practice care necesită prezența în laboratoare sau cabinete; 

- se suspendă orice activitate de tip mobilități internaționale (incoming/outgoing), deopotrivă pentru 

studenți, cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal nedidactic; 

- se suspendă activitățile cu publicul (interacțiuni față în față) în cadrul compartimentelor: Cantină 

studențească, Biblioteci, Birou Acte de studii și Servicii administrative; 

- se vor lua măsuri la nivelul secretariatelor facultăților pentru reducerea activităților care presupun 

relații cu publicul prin desfășurarea acestor prin metode on-line;  

- Centrul Gaudeamus (camerele care deservesc casa de oaspeți) va fi rezervat și pregătit pentru 

autoizolare în cazul apariției cazurilor suspecte de infecție în rândul studenților cazați în cămine, 

conform măsurilor propuse de DGA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează cererea dnei conf. univ. dr. Tulbure Ildiko privind desfășurarea 

unor activități didactice, în anul universitar 2019-2020, în cadrul Facultății de Mine a Universității din 

Petroșani. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează cererea dnei conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna privind 

desfășurarea unor activități didactice în cadrul Facultății de Drept a Universității  „Bogdan Vodă” din Cluj – 

Napoca, în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se avizează cererea dnei conf. univ. dr. Hurbean Ada privind desfășurarea unor 

activități didactice în cadrul Facultății de Drept a Universității  „Bogdan Vodă” din Cluj – Napoca, în semestrul 

al II-lea al anului universitar 2019-2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana privind numirea comisiei de evaluare 

a ofertelor pentru achiziția publică de dotări – echipamente IT, pentru corpul D și H, în cadrul proiectului 

finanțat prin POR, cod SMIS 120779, cu următoarea componență: 

Președinte: Tamas Szora Atila 

Membri:  Găban Vasile Lucian 

    Corcheș Mihai 

    Solyom Ana 

    Rusca Daniela Camelia 

    Despa Otilia 

    Mocanu Ionel 

Iuga Mihai – consultant de specialitate fără drept de vot. 
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HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana privind numirea comisiei de evaluare 

a ofertelor pentru achiziția publică de dotări – mobilier, pentru corpul D și H, în cadrul proiectului finanțat prin 

POR, cod SMIS 120779, cu următoarea componență: 

Președinte: Tamas Szora Atila 

Membri:  Găban Vasile Lucian 

    Corcheș Mihai 

    Solyom Ana 

    Rusca Daniela Camelia 

Iuga Mihai – consultant de specialitate fără drept de vot. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Kadar Manuella pentru prelungirea 

contractului individual de muncă pe durată determinată cu timp parțial, pentru persoanele prevăzute în referatul 

nr. 5257/10.03.2020, angajate în proiectul EU H2020, nr. contract 105/28.02.2019, încheiat cu Continental 

Automotive  Romania SRL. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Având în vedere măsurile interne dispuse în contextul epidemiei de contravirus, 

nu se aprobă închirierea unor spații/săli solicitate de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului completarea Metodologiei 

de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante, în 

cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu Anexa 20 – Comisia de medicină referitoare la 

standardele minimale interne necesare și obligatorii pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

vacante. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului propunerile Consiliului 

Facultății de Istorie și Filologie privind componența comisiilor pentru examenele de licență și disertație, din 

sesiunile iulie 2020, septembrie 2020 și februarie 2021, precum și a comisiilor de admitere în anul universitar 

2020-2021, pentru studiile universitare de licență și masterat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului propunerile Consiliului 

Facultății de Drept și Științe Sociale privind componența comisiilor pentru examenele de licență și disertație, 

din sesiunile iulie 2020, septembrie 2020 și februarie 2021, precum și a comisiilor de admitere la studiile 

universitare de licență și masterat în anul universitar 2020-2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei CS II dr. Ciută Beatrice privind depunerea cererii de 

finanțare a proiectului „Ars Culinaria Albae Carolinae. O radiografie a gusturilor etalate în secolele XVIII – 

XIX”, în cadrul competiției Proiecte Culturale – sesiunea II/2020, a Administrației Fondului Cultural Național 

din cadrul Ministerului Culturii. Bugetul proiectului este de 78400 RON, din care contribuția UAB este de 

8400 RON. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă posturile didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, propuse 

pentru scoaterea la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2019 – 2020, după cum urmează: 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE 

Departamentul de Filologie 

Conferențiar universitar, poziția 8, Domeniul Filologie. Discipline: Structura limbii franceze. 

Morfologie (1); Introducere în teoria și practica traducerii. Limba franceză; Structura limbii franceze. 

Morfologie (2); Limba franceză. Introducere în terminologie; Teoria și practica traducerii. Limba franceză; 

Structura limbii franceze. Pragmatică; Structura limbii franceze. Semantică. 

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

Departamentul de Educație Fizică și Sport 

Conferențiar universitar, poziția 15, domeniul Științe ale educației. Discipline: Teoria și 

metodologia evaluării; Teoria și metodologia curriculum-ului; Managementul curriculumului personalizat; 

Pedagogie II: Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării; Stagiu de practică în centre 

speciale de educație. 
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Lector universitar, poziția 17, domeniul Știința sportului și educației fizice. Discipline: Tehnici de 

manevrare a bolnavului; Kinetoterapia în pediatrie; Metode și tehnici de reeducare neuro-motorie; 

Kinetoterapia în afecțiuni reumatologice; Kinetoterapia în afecțiuni neurologice; Activități motrice adaptate; 

Kinesiologie. 

 

Lector universitar, poziția 18, domeniul Știința sportului și educației fizice. Discipline: Bazele 

generale ale kinetoterapiei; Kinetoterapia în afecțiuni cardio-respiratorii; Ortezare-protezare; Radiologie și 

imagistică medicală; Kinetoterapia deficiențelor fizice și senzoriale; Kinesiologie.  

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă 

Conferențiar universitar, poziția 20, domeniul Teologie. Discipline: Studiul Noului Testament (I); 

Studiul Noului Testament (II); Studiul Noului Testament (III); Studiul Noului Testament (IV); Formare 

duhovnicească; Formare duhovnicească 1; Formare duhovnicească 2. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă posturile didactice vacante, pe perioadă determinată, propuse 

pentru scoaterea la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2019 – 2020, după cum urmează: 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI 

Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului 

Lector universitar, poziția 21, domeniul Inginerie civilă (pe perioadă determinată de 2 ani începând 

cu semestrul I al anului universitar 2020-2021). Discipline: Tehnologii de reabilitare și protecție a clădirilor și 

patrimoniului; Geotehnica; Rezistența materialelor 1; Rezistența materialelor 2; Desen tehnic și infografică 1; 

Materiale de construcții; Statica și stabilitatea construcțiilor.  

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

Departamentul de Științe Juridice și Administrative 

Asistent universitar, poziția 23, domeniul Drept (pe perioadă determinată de 2 ani începând cu 

semestrul I al anului universitar 2020-2021). Discipline: Drept civil (parte generală); Drept civil (persoană 

fizică și juridică); Drept procesual penal – parte generală; Dreptul Uniunii Europene; 
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