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

 Nr. 25/10804/22.06.2020 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 22.06.2020 

 

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

22.06.2020, 

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. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Georgeta Orian privind editarea și tipărirea 

prin Editura Aeternitas, a unui număr de exemplare din lucrarea HONOREM MIRCEA POPA 80, în valoare de 

1000 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei ing. Ana Solyom privind achiziția serviciilor de asigurare 

a clădirilor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în valoare estimată de 18.000 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Simona Varvara, privind angajarea cu 

contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0256, 

a persoanelor nominalizate în documentul anexat, nr. 10758/22.06.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă solicitarea Institutului Limbii Române privind detașarea dnei asist. univ. 

dr.  Emilia Ivancu, pe o perioadă de 6 luni. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă solicitarea dlui conf. univ. dr. Atila Tamas Szora privind prelungirea 

contractelor de muncă încheiate în cadrul proiectului POCU cod SMIS 108786, conform referatului nr. 

10654/19.06.2020.  

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă organizarea unei sesiuni de restanțe extraordinare pentru studenții 

aflați în anul terminal (III/IV). Conducerile facultăților vor stabili perioada de desfășurare și aduce la cunoștința 

studenților programarea examenelor. Participarea la sesiunea de restanțe se face în baza cererii adresată 

secretariatului facultăților și cu achitarea taxei în cuantum de ½ din valoarea creditelor aferentei disciplinei pentru 

care s-a depus cererea de examinare. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Carmen Paștiu privind angajarea unei 

persoane în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0061, conform documentului anexat nr. 10667/19.06.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Dumitru Vanca privind retribuirea cadrelor 

didactice numite în comisia pentru analiza și susținerea tezei de doctorat de către drd. Marius Cătălin Resceanu, 

în domeniul Teologie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Dumitru Vanca privind retribuirea cadrelor 

didactice numite în comisia pentru analiza și susținerea tezei de doctorat de către drd. Alexandru Mihai Teompa, 

în domeniul Teologie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind retribuirea cadrelor 

didactice numite în comisia de specialitate pentru evaluarea și susținerea tezei de abilitare de către conf. univ. dr. 

Ovidiu Panaite, în domeniul Teologie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu privind menținerea 

grantului de 2928 euro, din totalul de 3422 euro, pentru studenta Anastasia Shapovalova, de la Universitatea 

Tehnică din Korolev, Federația Rusă, beneficiară a unei mobilități Erasmus+ întreruptă din cauza pandemiei 

COVID-19.  
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HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu privind numirea 

comisiei de selecție a studenților care participă la acțiuni de mobilități Erasmus+, de studiu și/sau 

plasament, cu următoarea componență: 

Președinte: conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu, Prorector III 

Membri:  conf. univ. dr. Georgeta Orian – Facultatea de Istorie și Filologie 

   lect. univ. dr. Silvia Maican – Facultatea de Științe Economice 

conf. univ. dr. Adriana Bîrluțiu – Facultatea de Științe Exacte și Inginerești 

   lect. univ. dr. Mihaela Simion – Facultatea de Drept și Științe Sociale 

   pr. lect. univ. dr. Lucian Colda – Facultatea de Teologie Ortodoxă 

   Adam Sebastian – student 

Comisia pentru testarea competențelor lingvistice 

lect. univ. dr. Crina Herțeg – pentru limba engleză 

lect. univ. dr. Coralia Telea – pentru limba franceză 

lect. univ. dr. Valentin Todescu – pentru limba germană 

Secretar: Daniel Mihai Melinte, consilier relații internaționale 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă Metodologia pentru acordarea granturilor de predare sau cercetare-

formare în străinătate pentru cadrele didactice și cercetătorii științifici ai UAB, granturi acordate în cadrul 

proiectului CNFIS-FDI-2020-0196.  

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Adrian Tulbure privind încheierea 

acordului de parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie din 

București, având ca obiect principal colaborarea celor două instituții pentru desfășurarea activităților de transfer 

de cunoștințe și transfer tehnologic către firme.  

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare modificarea următoarelor 

comisii de admitere: 

- Comisia de admitere din cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești prin completarea cu dna Bara 

Bianca; 

- Comisia de admitere la specializarea PIPP (ID), Deva, prin înlocuirea dnei Beșcucă Raluca cu dna 

Simona Albesc.  

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare modificarea Regulamentului 

de organizare și desfășurare a admiterii la studii universitare de licență în anul universitar 2020-2021, în ceea 

ce privește achitarea taxei de înscriere, în valoare de 150 lei, o singură dată indiferent de numărul dosarelor depuse.  

Similar, se avizează modificarea Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii al studii universitare 

de masterat în anul universitar 2020-2021 privind achitarea taxei de înscriere, în valoare de 150 lei, o singură 

dată indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează candidatul. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se avizează și se transmit Senatului spre aprobare comisiile pentru examenele de 

competență lingvistică organizate de Departamentului de Filologie.  

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare Strategia de 

Internaționalizare a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în perioada 2020-2024. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare modificarea structurii 

personalului didactic auxiliar și de cercetare, aprobată pentru anul 2020, prin transformarea postului de laborant 

– chimie (S), poz. 192, din cadrul Centrului de Cercetări Topografice, în post de asistent de cercetare – chimie 

(S). 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare modificarea Metodologiei de 

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

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, respectiv abrogarea lit. b a art. 12.  
 

 HOTĂRÂREA NR. 21. Se avizează și se transmite Senatului propunerea de organizare a alegerilor 

academice parțiale pentru funcțiile vacante de Director Departament Filologie și Director Departament de 

Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă, precum și pentru alegerea a 2 membri în Consiliul Departamentului de 

EFS. Se propune următorul calendar: 



 

3 
 

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

01 – 03 iulie – depunerea candidaturilor 

06 iulie – validarea candidaturilor 

08 iulie – desfășurarea alegerilor 

13 – 17 iulie – validare în Consiliile facultăților  

22 iulie - validarea în Senat 

 

 

 

 

    
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

Oficiu Juridic        Secretar șef UAB 

Rotar Claudia           Hava Cristina 

          


