UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 39/23373/22.10.2020
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 22.10.2020
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
22.10.2020,
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 dlui prof. univ. dr. Adrian Tulbure privind realocarea
spațiului în care își va desfășura activitatea Centrul de Transfer Tehnologic, în Sala Apor 1 – Palat Apor, str.
Gabriel Bethlen, nr. 5.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei ing. Ana Solyom privind organizarea concursului pentru
ocuparea postului vacant de administrator financiar, gr. II (S), în cadrul Serviciului tehnic și de investiții. Se
numesc comisiile de concurs cu următoarea componență:
Comisia de concurs:
Președinte:
Găban Vasile Lucian
Membri:
Rusca Daniela
Solyom Ana
Secretar:
Muntean Luminița
Comisia pentru soluționare a contestațiilor
Președinte:
Contor Tamara
Membri:
Țibea Ioana
Tomuța Sanda
Secretar:
Muntean Luminița
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei ec. Claudia Cîmpean privind achiziționarea unui uscător
de rufe profesional pentru dotarea spălătoriei din cadrul UAB, în valoare estimată de 30.000 lei.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Popa - Gorjanu Cosmin privind decontarea
cheltuielilor de tipărire a revistei RevCad Journal of Geodesy and Cadastre, în valoare de 1176,61 lei, din
bugetul proiectului CNFIS-FDI-2020-0453.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin privind
achiziționarea titlurilor de carte solicitate de Facultatea de Teologie Ortodoxă, conform listei anexate, din bugetul
proiectului CNFIS-FDI-2020-0453.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se supune aprobării Senatului organizarea concursului pentru
ocuparea funcției de Director al Centrului pentru Managementul Calității și Strategie Instituțională,
calendarului de desfășurare și numirea comisiei de concurs.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă numirea comisiei de evaluare a dosarului proiectului PN-III-P2-2.1PED-2019-3739 în vederea încadrării în prevederile Ordinului MF/MCI nr. 2326/2855/2017 privind acordarea
unor facilități fiscale, cu următoarea componență:
Președinte:
conf. univ. dr. Andreea Muntean
Membri:
conf. univ. dr. Manuella Kadar
lect. univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu
Sanda Tomuța
Gabriela Joldeș
Secretar:
Daniela Nagy-Onița
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HOTĂRÂREA NR. 8. Se avizează și se supune aprobării Senatului perioadele de efectuare a
concediului de odihnă aferent anului universitar 2020-2021, de către cadrele didactice, conform referatului
nr. 23064/19.10.2020.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se avizează și se supune aprobării Senatului rezultatele examenelor de promovare
în grade sau trepte profesionale și transformarea posturilor respective în posturi cu grade profesionale imediat
superioare, conform referatului nr. 23094/19.10.2020.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleț privind reprogramarea
unor zile de concediu de odihnă neefectuate în anul universitar 2019-2020, conform referatului nr.
23267/21.10.2020.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Vasile Lucian Găban privind organizarea
concursului pentru ocuparea postului vacant de paznic din cadrul Serviciului de pază. Se numesc comisiile din
cadrul concursului cu următoarea componență:
Comisia de concurs
Președinte:
ec. dr. Vasile Lucian Găban
Membri:
Solyom Ana
Vălăsășan Ioan
Secretar:
Muntean Luminița
Comisia pentru soluționarea contestațiilor
Președinte:
conf. univ. dr. Andreea Muntean
Membri:
Muntean George
Joldeș Gabriela
Secretar:
Muntean Luminița
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Vasile Lucian Găban privind preluarea
atribuțiilor de coordonator al activității de pază din cadrul UAB de către dl Vălăseșan Ion, până la ocuparea prin
concurs a postului.
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind retribuirea cadrelor
didactice numite în comisia de susținere a tezei de abilitate de către dl conf. univ. dr. Ion Croitoru, în domeniul
Teologie.
HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind retribuirea cadrelor
didactice numite în comisia pentru susținerea tezei de doctorat de către drd. Țîrău Adrian Ioan, în domeniul
Contabilitate.
HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei Despa Otilia privind achiziționarea a 4 calculatoare
pentru dotarea Biroului IT, cu o valoare estimată de 34.000 lei cu TVA inclus.
HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se supune aprobării Senatului Planul strategic al Universității „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia pe perioada 2020-2024.
HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ionescu privind angajarea dlui
Tomasz Klimkowski, de la Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznan, Polonia, pentru un program de visiting
professor, cu acoperirea cheltuielilor, în valoare de 5034 de lei, din fondurile proiectului CNFIS-FDI-2020-0196.
HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ionescu privind modificarea
calendarului pentru etapa a III-a a selecției propunerilor de finanțare a granturilor de predare sau cercetareformare în străinătate, pentru cadrele didactice și cercetătorii științifici ai UAB, finanțate din proiectul CNFISFDI-2020-0196, după cum urmează:
23.10.2020 – 26.10.2020 - evaluarea dosarelor
27.10.2020 - publicarea rezultatelor preliminare și lista de rezervă
28.10.2020 – depunerea contestațiilor
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29.10.2020 – rezolvarea contestațiilor
30.10.2020 – afișarea rezultatelor finale pe site-ul CRI
HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ionescu privind calendarul pentru
etapa a IV-a a selecției propunerilor de finanțare a granturilor de predare sau cercetare-formare în străinătate,
pentru cadrele didactice și cercetătorii științifici ai UAB, finanțate din bugetul proiectului CNFIS-FDI-20200196, după cum urmează:
23.10.2020 – lansarea competiției
26.10.2020 – 30.10.2020 – depunerea dosarelor de candidatură
02.11.2020 – 03.11.2020 – evaluarea dosarelor
04.11.2020 - publicarea rezultatelor preliminare și lista de rezervă
04.11.2020 – depunerea contestațiilor
05.11.2020 – rezolvarea contestațiilor
05.11.2020 – afișarea rezultatelor finale pe site-ul CRI
10.11.2020 – 15. 12.2020 – implementarea proiectelor
HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ionescu privind achiziția unui
abonament anual la platforma ZOOM, cu 20 licențe destinate facultăților, departamentelor și școlilor doctorale,
finanțat din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2020-0196.
HOTĂRÂREA NR. 21. Se avizează și se supune aprobării Senatului referatul dlui conf. univ. dr. Petru
Ionescu privind transformarea postului de Șef Birou Erasmus, Cooperare Internațională și Studenți Străini,
consilier gr. I (S), poz. 228, încadrat la categoria personal nedidactic, în post de Șef Birou Erasmus, Cooperare
Internațională și Studenți Străini, referent de specialitate gr. I (S), încadrat la categoria personal didactic auxiliar.
HOTĂRÂREA NR. 22. Se avizează și se supun aprobării Senatului rezultatele concursului pentru
acordarea gradațiilor de merit personalului didactic auxiliar, conform documentului anexat, nr. 23178/20.10.2020.
HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă referatul dnei Bostan Roxana privind accesul în Laboratorul de
Chimie analitică al UAB a dnei Negruț Alexandra, angajată a firmei Geographica Transilvania SRL, pentru
desfășurarea unor activități de cercetare în domeniul protecției mediului.
HOTĂRÂREA NR. 24. Se aprobă referatul dnei ec. Contor Tamara privind demararea procedurii de
selecție a unui evaluator autorizat pentru efectuarea reevaluării activelor fixe și a terenurilor aflate în patrimoniul
UAB.
Se numește comisia internă care va stabili, împreună cu evaluatorul autorizat, gradul de uzură a clădirilor și
terenurilor aflate în patrimoniul UAB, cu următoarea componență:
- Ec. dr. Vasile Lucian Găban
- Conf. univ. dr. Atila Tamas – Szora
- Ing. Ana Solyom
HOTĂRÂREA NR. 25. Se aprobă referatul dnei Daniela Câmpean pentru achiziționarea unui copiator,
în valoare estimată de 20.000 lei, pentru dotarea secretariatului Senatului.
HOTĂRÂREA NR. 26. Se aprobă referatul dlui inf. Mocanu-Gligan Ionel privind achiziția unor licențe
software necesare pentru securizarea rețelei și a serverelor UAB, cu o valoare estimată de 82.000 lei cu TVA
inclus.
HOTĂRÂREA NR. 27. Se avizează și se supune aprobării Senatului:
- Revizia Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
- Revizia Procedurii operaționale SEAQ_PO_SG_03 privind organizarea și desfășurarea
concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
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HOTĂRÂREA NR. 28. Se aprobă propunerile departamentelor pentru scoaterea la concurs a posturilor
didactice vacante, pe durată nedeterminată, în semestrul I al anului universitar 2020 – 2021, după cum urmează:
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE
Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie
Conferențiar universitar, poziția 10, Domeniul Istorie. Discipline: Introducere în istoria medievală a
României; Introducere în istoria elitelor medievale; Instituții medievale; Identități regionale în Evul Mediu;
Paleografie latină (II); Paleografie latină (I);
Departamentul de Filologie
Lector universitar, poziția 20, Domeniul Filologie. Discipline: Interpretare simultană și consecutivă.
Limba franceză; Introducere în teoria și practica traducerii. Limba franceză; Corespondență profesională. Limba
franceză; Structura limbii franceze. Morfologie (1); Limba franceză. Introducere în terminologie; Structura limbii
franceze. Sintaxă; Teoria și practica traducerii. Limba franceză.
FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI
Departamentul de Informatică, Matematică și Electronică
Conferențiar universitar, poziția 24. Domeniul Matematică. Discipline: Matematici superioare;
Didactica matematicii în învățământul primar și preșcolar; Matematici speciale 1; Analiză matematică;
Matematică-învățământul primar și preșcolar.
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Departamentul de Științe Juridice și Administrative
Conferențiar universitar, poziția 16. Științe juridice. Discipline: Dreptul comerțului internațional;
Protecția și inspecția muncii; Dreptul transporturilor.
Asistent universitar, poziția 23. Științe juridice. Discipline: Drept roman; Drept civil - Teoria generală a
obligațiilor; Drept comercial II.
Departamentul de Științe Sociale
Lector universitar, poziția 13. Psihologie. Discipline: Psihologia muncii; Consiliere și orientare în
carieră; Consilierea carierei la persoanele cu nevoi speciale; Recrutarea și motivarea resurselor umane;
Managementul carierei și dezvoltare profesională; Evaluarea și terapia ocupațională.
Departamentul de Educație Fizică și Sport
Lector universitar, poziția 19, domeniul Știința sportului și educației fizice. Discipline: Kinesiologie;
Bazele generale ale kinetoterapiei; Kinetoterapia în afecțiuni cardio-respiratorii; Tehnici de manevrare a
bolnavului; Kinetoterapia în afecțiuni neurologice; Stagiu de practică în centre speciale de educație.
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă
Conferențiar universitar, poziția 21. Domeniul Teologie. Discipline: Patrologie și literatură postpatristică (I); Patrologie și literatură post-patristică (II); Patrologie și literatură post-patristică (III); Patrologie și
literatură post-patristică (IV); Tomism și palamism. Aspecte ale gnoseologiei teologice în ortodoxia patristică și
scolasticismul raționalist; Limbi clasice (limba greacă 1); Limbi clasice (limba greacă 2).
Conferențiar universitar, poziția 23. Domeniul Muzică. Discipline: Dirijat și cânt coral (1); Dirijat și
cânt coral (2); Dirijat și cânt coral (3); Dirijat și cânt coral (4); Dirijat cor (5); Dirijat cor (6); Practică artistică
(instrumentală-vocală) (3); Practică artistică (instrumentală-vocală) (4).
HOTĂRÂREA NR. 29. Se aprobă propunerile departamentelor pentru scoaterea la concurs a posturilor
didactice vacante, pe durată determinată, în semestrul I al anului universitar 2020 – 2021, după cum urmează:
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE
Departamentul de Filologie
Asistent universitar, poziția 23, Domeniul Filologie, pe perioadă determinată de 2 ani începând cu
semestrul II al anului universitar 2020-2021. Discipline: Interpretare simultană și consecutivă. Limba engleză;
Limba străină I; Limba străină II: Limba engleză contemporană. Fonetică și lexicologie; Structura limbii engleze.
Fonetică și lexicologie; Limba engleză contemporană. Sintaxă; Structura limbii engleze. Sintaxă; Limba engleză
contemporană. Pragmatică; Structura limbii engleze. Pragmatică; Traducere specializată în domeniul tehnic –
nivel C1-B2 conform CECRL. Limba engleză; Practica limbii engleze. Traduceri literale – nivel C1-B2 conform
CECRL; Curs practic de limba engleză. Traduceri literale – nivel C1-B2 conform CECRL; Teoria și practica
traducerii. Limba Engleză; Limba engleză. Inițiere în interpretarea simultană și consecutivă; Limba străină.
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FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Asistent universitar, poziția 14, pe perioadă determinată de 3 ani începând cu semestrul II al anului
universitar 2020-2021. Discipline: Pedagogie II: Teoria și metodologie instruirii. Teoria și metodologia evaluării;
Pedagogia I: Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculum-ului; Fundamentele pedagogiei;
Psihopedagogia jocului.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
RECTOR
prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz

Oficiul Juridic
Sanda Tomuța

Secretar șef UAB
Hava Cristina
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