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

Nr. 9 / 5851/22.03.2022 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 22.03.2022 

 

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

22.03.2022, 

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 avizează și se propune spre aprobare Senatului procedura operațională PO-CCȘ-01 

privind susținerea financiară a activității de publicare a rezultatelor cercetării științifice, elaborată conform OSGG 

nr. 600/2018.  

  

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea următoarelor posturi didactice și 

de cercetare vacante, pe durată nedeterminată, în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022: 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing 

Conferențiar universitar, poziția 15. Domeniul Marketing. Discipline: Marketing online; Etică în afaceri; 

Tranzacții și tehnici comerciale; Analiza informațiilor de marketing; Cercetări calitative; Cercetarea pieței interne și 

internaționale; Mediul de afaceri european; Comunicare și relații publice în afaceri.  

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI 

Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului 

Lector universitar, poziția 22. Domeniul Inginerie civilă. Discipline: Elemente de urbanism; Coordonarea 

lucrărilor edilitare în localități; Cooperarea internațională în urbanism și amenajarea teritoriului; Renovare urbană și 

rurală; Reprezentări geometrice ale suprafețelor topografice; Topografie; Cadastru urban; Elemente de urbanism; 

Planning urban; Management urban; Urbanism și amenajarea teritoriului. 

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

Departamentul de Educație Fizică și Sport 

Conferențiar universitar, poziția 18. Domeniul Educație Fizică și Sport. Discipline: Utilizare soft-uri 

specializate în EFS; Kinetoterapia deficientelor fizice și senzoriale; Refacere și recuperare în sportul de performanță; 

Psihopedagogie; Management și marketing în kinetoterapie; Practica și metodica activităților motrice pe grupe de 

vârstă; Teoria și practica în sporturi de expresie (dans sportiv); Activități motrice de timp liber.   

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea următoarelor posturi didactice și 

de cercetare vacante, pe durată determinată, în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022: 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

Departamentul de Finanțe Contabilitate  

Asistent universitar, poziția 18. Domeniul Științe Economice (pe perioadă determinată de 2 ani, cu începere 

din prima zi a semestrului I din anul universitar 2022-2023). Discipline: Contabilitatea instituțiilor de credit; Gestiune 

Bancară; Gestiunea financiară a instituțiilor publice; Gestiunea financiară a firmei; Gestiune financiară; Control 

financiar; Economie;  Contractarea și utilizarea creditelor bancare; Evaluarea întreprinderii; Burse internaționale de 

mărfuri; Asigurări și protecție socială; Control de gestiune; Management financiar.  

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI 

Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului 

Asistent universitar, poziția 25. Domeniul Ingineria mediului (pe perioadă determinată de 2 ani, cu începere 

din prima zi a semestrului I din anul universitar 2022-2023). Discipline: Fundamentarea științei mărfurilor; Mărfuri 

alimentare și nealimentare și securitatea consumatorului; Tehnologii cu impact redus asupra mediului; Mecanica 

fluidelor; Mecanica fluidelor și hidraulica; Ecologie; Termodinamică; Fizica atmosferei; Rezistența materialelor; 
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Evaluarea impactului asupra mediului – proiect; Epurarea apelor uzate; Tratarea și epurarea apei; Analiza și sinteza 

proceselor tehnologice; Standarde de calitate a mediului; Îmbunătățiri funciare; Geologie; Teledetecție și riscuri 

atmosferice; Geomorfologia mediului; Pedologie; Teledetecție.   

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

Departamentul de Educație Fizică și Sport 

Asistent universitar, poziția 22. Domeniul Educație fizică și sport. (pe perioadă determinată de 2 ani, cu 

începere din prima zi a semestrului I din anul universitar 2022-2023). Discipline: Discipline: Educație fizică (II); 

Educație fizică; Anatomie; Sport and psysical education 1; Sport and psysical education 2; Sport (1); Sport (2); Sport 

(4); Educație fizică (1); Educație fizică (2); Educație fizică (3);  Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: handbal; 

Masaj și tehnici complementare; Anatomie și biomecanică.  

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă 

Asistent universitar, poziția 34. Domeniul Ingineria mediului. (pe perioadă determinată de 2 ani, cu începere 

din prima zi a semestrului I din anul universitar 2022-2023). Discipline: Istoria muzicii (1); Istoria muzicii (2); Muzică 

– Axioane; Muzică – Triod; Tipic și liturgică (1); Tipic și liturgică (2); Practică liturgică (1); Practică liturgică (2); 

Teologie liturgică (I); Teologie liturgică (II); Introducere în teologia liturgică (1); Introducere în teologia liturgică (2); 

Istoria bisericească universală; Istoria bisericească universală (primul mileniu); Istoria bisericească universală 

(mileniul II); Istoria și spiritualitatea Bizanțului (I); Istoria și spiritualitatea Bizanțului (III); Istoria și spiritualitatea 

Bizanțului (IV); Istoria bisericească universală (I); Istoria bisericească universală (II); Istoria bisericească universală 

(III); Istoria bisericească universală (IV); 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă cererile cadrelor didactice pentru decontarea, în baza Ordinului nr. 3747/2021, 

a următoarelor cheltuieli:  

- asist. univ. drd. Roșa Alin – taxă publicare articol în revistă, în valoare de 2003,29 lei. 

- prof. univ. dr.  Tulbure Adrian – taxă participare conferință și cheltuieli de deplasare, în valoare de 720 euro. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă încheierea unui acord de colaborare între Universitatea „1 Decembrie 1918” 

din Alba Iulia și Consorțiul Universitar de Arte, în vederea promovării învățământului universitar cu profil artistic.    

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Igna Cornel privind tipărirea în Seria Didactica, 

a 3 cursuri destinate studenților specializărilor PIPP și TO.  

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului cererea dlui prof. univ. dr.  Lucian 

Găban pentru afilierea la Școala Doctorală de Științe Economice, domeniul Finanțe, a Universității din Craiova.  

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Sorinel Căpușneanu, nr. 5673/21.03.2022,  

privind angajarea cadrelor didactice numite în comisia de îndrumare a dlui drd. Lupu Aurel Constantin, din cadrul 

Școlii Doctorale de Contabilitate, cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, în regim plata 

cu ora.   

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Sorinel Căpușneanu, nr. 5625/21.03.2022, 

privind angajarea cadrelor didactice numite în comisia de îndrumare a dnei drd. Nina Sinițîn, din cadrul Școlii 

Doctorale de Contabilitate, cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, în regim plata cu 

ora.   

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor, nr. 5079/15.03.2022,  privind 

retribuirea referenților numiți în comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de doctorat a drd. Cristian Cenar, din 

cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor, nr. 5078/15.03.2022,  privind 

retribuirea referenților numiți în comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de doctorat a drd. Goron Alin, din cadrul 

Școlii Doctorale de Istorie. 
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HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei Hava Cristina privind actualizarea Comisiei de analiză a 

contestațiilor privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public, care va avea următoarea 

componență:  

Președinte: Conf. univ. dr. Panaite Ovidiu 

Membri:  Conf. univ. dr. Andreea Muntean  

   Ec. Dragomir Cosmin 

Secretar:  ec. Virgil Ciobotă  

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei Hava Cristina pentru publicarea Buletinul informativ privind 

informațiile de interes public pe anul 2022, întocmit în baza art. 5, alin. 2 din Legea 544/2001 privind liberul acces 

la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. 

Toate structurile UAB, prin responsabilii cu publicarea pe site-ul universității a informațiilor publice, vor 

completa și vor actualiza urgent, după caz, toate informațiile publicate din sfera lor de activitate, astfel încât link-urile 

specificate să conducă la o informație corectă și actuală.    

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă Raportul de evaluare privind implementarea Legii 544/2001 privind liberul 

acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, pe anul 2021, elaborat de dna Hava 

Cristina, în calitate de responsabil cu implementarea Legii 544/2001. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Jan Nicolae, nr. 5471/21.03.2022, privind 

angajarea cadrelor didactice numite în comisia de îndrumare a drd. Avram Bogdan, din cadrul Școlii Doctorale de 

Teologie, cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, în regim plata cu ora.   

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului solicitarea Facultății de Teologie 

Ortodoxă privind susținerea examenului de licență de către absolvenții specializării Artă sacră, promoția 2022, în 

cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte a Universității din Pitești.  

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dlui Suciu Dan Cristian privind numirea comisiei de selecție în 

vederea casării documentelor cu termen depășit din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale, cu următoarea 

componență: 

Președinte: Tudorașcu Miruna 

Membri:  Pădurean Cornelia 

   Moldovan Ramona 

   Bogdan Theodora 

Secretar:  Suciu Dan Cristian 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei inf. Despa Otilia privind achiziția a 25 calculatoare, cu o 

valoare estimată de 175000 lei, cu TVA inclus. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Baciu Adriana privind plata taxei de 

înregistrare în RNCIS a calificării universitare pentru specializarea Resurse umane, din domeniul Sociologie.  

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Hava Cristina 


