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Nr. 19 / 8352/ 11.05.2021 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 11.05.2021 

 

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

11.05.2021, 

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 transmit Senatului spre aprobare, comisiile de admitere la studiile 

universitare de licență și masterat în anul universitar 2021-2022.  

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul de necesitate întocmit de dl prof. univ. dr. Levente Dimen privind 

închirierea unor echipamente IT pentru realizarea activităților din cadrul proiectului cu titlul „Stagiu de practică – 

primul pas spre primul job”, cod POCU 626/6/13/131605, cu o valoare estimată de 133.518 lei cu TVA inclus. 

Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu următoarea componență: 

Președinte: Dimen Levente  

Membri:  Bucur Daniela 

   Tîrnoveanu Sorin 

   Rusca Daniela 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă cererea dnei Baciu (Potcoavă) Adriana, absolventă a FIF, specializarea Istorie 

– Arheologie, promoția 1997, pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor în sesiunea iunie 2021.  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. În vederea desfășurării sesiunii de evaluare a calității corpului profesoral, conducerile 

facultăților vor organiza și sprijini realizarea acesteia, respectiv completarea chestionarului de evaluare a cadrelor 

didactice de către studenți și a chestionarului de evaluare din partea conducătorului direct. Evaluarea va avea loc în 

perioada 11 mai – 01 iunie 2021 prin intermediul platformei INTRANET.  

În aceeași perioadă se deschide și sesiunea de evaluare a nivelului de satisfacție a studenților în raport cu 

dezvoltarea profesională și personală asigurată de UAB, nivel licență și master. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Raluca Ivan privind angajarea persoanelor 

nominalizate în referatul 8204/10.05.2021, în cadrul proiectului 621-EPP-1-2020-RO-EPPJMO-MODULE. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat cu Academia de Informații „Mihai 

Viteazul” din București, având ca obiectiv colaborarea în vederea realizării stagiilor de practică pentru studenți și 

masteranzi. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se completează și se modifică Comisia de Etică și deontologie universitară, ca urmare a 

vacantării unor funcții, după cum urmează: 

Președinte: Conf. univ. dr. Claudia Moisă 

Membri:  Conf. univ. dr. Tudor Borșan 

   Conf. univ. dr. Coralia Telea 

   Conf. univ. dr. Alin Albu 

   Conf. univ. dr. Ioan Lazăr 

   Lazea Luciana Daniela – student 

Secretar:  Carmen Pancu 
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HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui rector, prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz privind achiziția 

serviciilor juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare a intereselor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia în calea de atac a recursului împotriva sentinței pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, în dosarul vizând 

proiectul „Rael-Rețea Academică de E-Learning”, înaintat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României la Înalta 

Curte de Casație și Justiție. Valoarea estimată a onorariului este de 5.500 euro fără TVA, iar în situația respingerii 

recursului valoarea estimată a onorariului de succes este de 15.500 euro fără TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Angel Alex Hăisan privind încheierea unui acord 

de parteneriat între: 

- Centrul de Cercetări în Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, al Departamentului de EFS din cadrul 

Facultății de Drept și Științe Sociale a UAB; 

- Școala Doctorală a Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul UBB Cluj – Napoca; 

- Asociația non-guvernamentală „Maria Beatrice” din Alba Iulia, Centrul de recuperare pentru copii. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă Calendarul de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor 

didactice în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021. 

 
Nr. 

crt. 

Activitate Data/Perio

ada/ora 

Locul desfășurării 

 

1 Depunerea dosarelor pentru 

înscrierea la concurs 

Data limită 

21 iunie 2021 

 

Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Alba Iulia 

on line adresa: chava@uab.ro 

Secretar general  

2 Întocmirea rezoluției comisiilor de 

analiză 

22 – 24 iunie 2021 

 

 

Comisii analiza            

 

 Elaborarea avizului juridic și 

transmiterea dosarelor către 

comisiile de concurs 

25 – 29 iunie 2021 

 

 

Oficiu Juridic 

Secretar șef 

Comisii concurs 

4 Desfășurarea probelor de concurs 07 - 08 iulie 2021 

 

 

Locul și ora desfășurării probelor se vor comunica 

candidaților cu minim 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea 

probelor, inclusiv informații privind platformele on-line 

5 Comunicarea rezultatelor  de către 

comisia de concurs  și afișarea lor la 

sediul facultății  

09 iulie 2021 

 

 

Comisii concurs 

Avizierul facultăților 

Site-ul UAB 

6 Perioada de contestații  12 – 14 iulie 2021 

 

 

Se înregistrează la  Registratura UAB și se depun direct sau 

pe email la secretariatele facultăților  

7 Soluționarea contestațiilor și 

publicarea rezultatelor în urma 

contestațiilor 

15 iulie 2021 

 

 

Comisii de contestații 

Secretariate facultăți 

8 Avizarea raportului final al comisiei 

de concurs în Consiliul facultății 

19 – 22 iulie 2021 

 

Consiliile facultăților 

9 Aprobarea raportului final și 

validarea rezultatelor concursului de 

către Senat 

28 iulie 2021 Senat 

10 Publicarea rezultatelor finale 29 iulie 2021 Site-ul UAB și site-ul specializat al MEN 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Lucian Marina privind angajare a 2 persoane în 

cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0468, conform tabelului anexat, precum și scoaterea la concurs a unui post de 

consilier școlar (psiholog) cu angajarea pe perioada 17.06.2021 – 17.12.2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Biblioteca Națională a României 

și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în scopul stabilirii unor reglementări de colaborare inter-

instituționale și a susținerii reciproce pentru promovarea patrimoniului cultural al României. 
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HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Tamas Szora Attila privind achiziția nr. 4 – 

dotări pentru realizarea obiectivului de investiții: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a 

corpului H a Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, proiect POR 2014-2020, cod SMIS 120779, loturile 1 – 7, 

în valoare totală estimată de 1.129.059,11 lei fără TVA, conform documentului atașat.  

Se numește comisia pentru evaluarea ofertelor cu următoarea componență: 

Președinte: Tamas Szora Attila 

Membri:  Corcheș Mihai 

   Mocanu Ionel 

   Despa Otilia 

   Solyom Ana 

   Paștiu Carmen 

   Iordăchescu Teodora 

   Tulbure Adrian 

   Dimen Levente 

Secretar:  Rusca Daniela 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Tamas Szora Attila privind achiziția serviciilor 

de dirigenție de șantier pentru executarea lucrărilor de intervenție din cadrul obiectivului de investiții: Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H a Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, 

proiect POR 2014-2020, cod SMIS 120779, în valoare estimată de 24.987,20 lei fără TVA. 

Se numește comisia pentru evaluarea ofertelor cu următoarea componență: 

Președinte: Tamas Szora Attila 

Membri:  Găban Vasile Lucian 

Solyom Ana  

Corcheș Mihai 

   Rusca Daniela 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă distribuția, pe facultăți, specializări și programe de studii, a numărului de 

locuri finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2021-2022, alocate de ME pentru cetățeni români, și cetățeni ai 

statelor UE, SEE și CE, pentru studiile universitare de licență și master, conform anexei la prezenta hotărâre.   

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef Universitate 

Sanda Tomuța         Hava Cristina  


