
 

1 
 

     UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

Nr. 35/22772/19.10.2021 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 19.10.2021 

 

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

19.10.2021, 

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 aprobă cererea dlui Ungureanu Sorin, student din Republica Moldova, admis 

în anul I pe locurile destinate românilor de pretutindeni, cu bursă,  pentru schimbarea specializării Istorie cu 

specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura engleză, în cadrul Facultății de Istorie și Filologie. 

CRI va demara procedurile pentru emiterea aprobării de școlarizare cu noua specializare.  

 

 HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei Daniela Câmpean privind achiziția serviciilor pentru 

obținerea certificatelor digitale calificate – semnătura electronică, în baza art. III din Legea 105/2020 pentru 

completarea și modificarea legii 176/2010, privind integritatea, care prevede obligativitatea instituției de a asigura 

deponenților declarațiilor de avere și interese, certificate calificate pentru semnătură electronică. 
 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare referatul dnei Hava Cristina 

privind procedurile elaborate în cadrul Secretariatului General al UAB, respectiv: 

- Procedura operațională PO-SG-01 privind circuitul documentelor la nivelul Secretariatului General 

al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie); 

- Procedura operațională 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 (revizie). 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatele privind decontarea unor cheltuieli din fondurile de cercetare 

științifică, conform Ordinului 3747/28.04.2021, următoarelor cadre didactice și de cercetare: 

- Roman-Negoi Ana Maria, în valoare de 75 lei; 

- Asist. univ. drd. Nicolescu-Șeușan Nicoleta, în valoare de 7084,50 lei 

- Conf. univ. dr. Dan Topor, în valoare de 500 euro.  

Nu se aprobă referatele dlui conf. univ. dr. Arhire Sorin și al dlui Nanu Paul având în vedere neîncadrarea 

cheltuielilor solicitate în prevederile Ordinului 3747/28.04.2021.  

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor privind componența nominală 

a comisiilor care vor efectua inspecțiile speciale și susținerea lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea 

gradului didactic I, seria 2021-2022, la specializările: Profesori I, Învățători și Educatoare, conform tabelelor 

anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare referatul dnei conf. univ. dr. 

Todor Ioana Cristina privind abrogarea Procedurii operaționale SEAQ_PO_DPPD_03 privind echivalarea pe 

bază de ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau 

a institutului pedagogic cu durată de 3 ani, cu Ciclul I – studii universitare de licență, în vederea ocupării 

funcțiilor didactice din învățământul preuniversitar (revizie)  

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Bîrluțiu Adriana privind achiziționarea 

serviciilor de integrare UMS-MOODLE, cu o valoare estimată de 65.000 lei + TVA, finanțată prin proiectul cu 

titlul „Îmbunătățirea calității activității didactice la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia prin 

dezvoltarea de soluții informatice, formare profesională continuă și instrumente de benchmarking”, CNFIS-FDI-

2021-0287.  

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Bîrluțiu Adriana privind prelungirea 

angajării dnei Muntean Maria în cadrul proiectului cu titlul „Îmbunătățirea calității activității didactice la 
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Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia prin dezvoltarea de soluții informatice, formare profesională 

continuă și instrumente de benchmarking”, finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0287, conform documentului Anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Kadar Manuella privind prelungirea 

contractelor individuale de muncă a persoanele nominalizate în referatul anexat, angajate în cadrul proiectului cu 

titlul Stagii integrate de practică și consiliere profesională pentru absolvenți competitivi pe piața muncii 

(SIPAC), finanțat prin POCU/626/6/13/131603. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei Solyom Ana privind achiziția prin procedură simplificată 

a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție pentru amenajări exterioare (parcaje, alei, zone verzi) din 

incinta Căminului studențesc aflat în construcție, pe str. Pinului nr. 45, cu o valoare de 960.000 lei cu TVA inclus, 

din care 400.000 lei din buget și 560.000 lei din venituri proprii.  

Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu următoarea componență: 

Președinte: ec. dr. Găban Vasile Lucian 

Membri:  Solyom Ana 

   Rusca Daniela 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă cererea dlui Omar Alhato, doctorand în domeniul Contabilitate, pentru 

scutirea de la plata taxei de școlarizare pe perioada de prelungire a studiilor doctorale în vederea finalizării tezei 

de doctorat, respectiv 01.10.2021 – 30.03.2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă cererea dnei Badașco Adriana, studentă din Republica Moldova, 

admisă în anul universitar 2021-2022 la studii universitare de licență, pentru schimbarea programului de studiu, 

de la specializarea Informatică (FSEI) la specializarea Marketing, în cadrul Facultății de Științe Economice. CRI 

va demara procedurile pentru emiterea aprobării de școlarizare cu noua specializare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui Daniel Melinte privind plata taxei pentru prelungirea 

abonamentului la platforma ZOOM, pentru 20 de licențe, pe perioadă de 1 an, în valoare estimată de 2150 USD, 

care va fi suportată din bugetul proiectului cu titlul Armonizarea și implementarea politicilor pentru 

internaționalizarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0046.  

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă numirea comisiilor de evaluare a dosarelor de recunoașterea în UAB a 

funcțiilor didactice obținute în străinătate de către următoarele persoane: 

- Anthony Patterson, asistent universitar, domeniul Filologie, din cadrul Universității Celal Bayar, 

Manisa, Turcia,  

Președinte:  Pr. Conf. univ. dr. Ovidiu Panaite 

Membri:  Conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu 

   Conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleț 

Secretar:  Daniel Melinte – Șef Birou BECISS 

- Murat Goc – conferențiar universitar, domeniul Filologie, din cadrul Universității Celal Bayar, 

Manisa, Turcia,  

Președinte:  Pr. Conf. univ. dr. Ovidiu Panaite 

Membri:  Conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu 

   Conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleț 

Secretar:  Daniel Melinte – Șef Birou BECISS 

- Peter Udvardy, conferențiar universitar, domeniul MTC, din cadrul Universității Obuda, Ungaria 

Președinte:  Pr. Conf. univ. dr. Ovidiu Panaite  

Membri:  Prof. univ. dr. Levente Dimen 

   Conf. univ. dr. Andreea Begov-Ungur 

Secretar:  Daniel Melinte – Șef Birou BECISS 

- Latofat Rakhimova, lector universitar, domeniul Ingineria mediului, din cadrul Tashkent State 

Technical University, din Tashkent, Uzberkistan   

Președinte:  Pr. Conf. univ. dr. Ovidiu Panaite  

Membri:  Prof. univ. dr. Levente Dimen 

   Conf. univ. dr. Andreea Begov-Ungur 

Secretar:  Daniel Melinte – Șef Birou BECISS 
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HOTĂRÂREA NR. 15.  Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Popa – Gorjanu Cosmin privind achiziția 

serviciilor cu caracter funcțional pentru îmbunătățirea paginilor web a revistelor Annales Universitatis Apulensis 

-  Series Historica, Annales Universitatis Apulensis - Series Philologica și Journal of Linguistic Education , cu o 

valoare estimată de 10.000 lei cu TVA inclus, din bugetul proiectului cu titlul „Acțiuni de consolidare a 

capacității și a instrumentelor instituționale de susținere a cercetării științifice a Universității „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia ”, finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0463 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Popa – Gorjanu Cosmin privind acordarea 

în continuare a bursei de performanță științifică pe următoarele trei luni studenților nominalizați în tabelul anexat, 

în urma evaluării rapoartelor intermediare.   

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Tulbure Adrian privind decontarea taxei 

de școlarizare, aferentă anului universitar 2021-2022, pentru Stoica Paula Camelia, doctorandă în cadrul 

Universității din Pitești și cadrul didactic asocial al UAB.  

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dnei Solyom Ana privind achiziționarea 

echipamentelor/dispozitivelor electronice necesare desfășurării activităților didactice în sistem on-line, finanțate 

prin proiectul „Achiziționarea de echipamente IT pentru studenții cu burse sociale în vederea desfășurării 

activităților didactice în contextul pandemiei SARS-COV-2”, cod SMIS 2014+ 146739. 

Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu următoarea componență: 

Președinte cu drept de vot: Tamas-Szora Attila 

Membri cu drept de vot:  Ionel Mocanu  

     Otilia Despa 

     Ana Solyom 

     Daniela Rosca 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Nu se aprobă cererea dlui Neacșu Gheorghe, cadru asociat în cadrul Facultății de 

Teologie Ortodoxă,  pentru decontarea cheltuielilor de deplasare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se avizează și se supune aprobării Senatului adoptarea pentru intervalul 

25.10.2021 – 7.11.2021, a scenariului 3 prevăzut de O.M. 5.338/01.10.2021, respectiv participarea tuturor 

studenților/cursanților la activitățile didactice în sistem online. 

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de 

cercetare vacante în semestrul I al anului universitar 2021-2022, după cum urmează: 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE 

Departamentul de Istorie și Filologie, Institutul de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul” 

Cercetător științific, gr. I, poz. 202, domeniul Arheologie  

 

Departamentul de Filologie 

Profesor universitar, poziția 20. Domeniul Filologie. Discipline: Literatură engleză. Modernismul; Literatură 

engleză. Postmodernismul; Migrația conceptelor culturale europene. Identități centrale și periferice; Reflectări SF 

în imaginarul social; Identitate culturală și discurs literar.  

Conferențiar universitar, poziția 21. Domeniul Filologie. Discipline: Corpus Linguistics; Limba engleză. 

Introducere în terminologie; Limba engleză. Traducere specializată în domeniul economic – nivel C1-B2, conform 

CECRL; Practica limbii engleze. Traducere specializată în domeniul economic; Limba engleză contemporană. 

Morfologie (1); Structura limbii engleze. Morfologie (1); Limba engleză; Practica limbii engleze. Engleză 

idiomatică; Introducere în teoria și practica traducerii. Limba engleză. 

Conferențiar universitar, poziția 22. Domeniul Filologie. Discipline: Civilizație franceză și francofonă; Limba 

franceză. Mediere lingvistică și culturală; Media și comunicare. Limba franceză; Curente și orientări culturale și 

literare românești în context european; Poezie contemporană; Transfer intercultural. 

Conferențiar universitar, poziția 23. Domeniul Filologie. Discipline: Critică literară. Textul critic – principii, 

metode; Teoria imaginarului; Teatru modern; Teoria literaturii; Literatură comparată; Teoria genurilor. 

Conferențiar universitar, poziția 24. Domeniul Filologie. Discipline: Literatură, cultură și civilizație română 

(începuturi – 1870); Cultură și civilizație românească (1); Literatura pentru copii; Curs practic de limba română: 

fonetică, vocabular și structuri gramaticale (2); Modele comunicaționale. Tehnici și strategii argumentative și 

retorice; Gramatică normativă; Practica limbii române. Gramatică normativă.   
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FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

Departamentul de Administrarea afacerilor și Marketing 

Profesor universitar, poziția 13. Domeniul Marketing. Discipline: Marketing; Cercetări de marketing; 

Comportamentul consumatorului; Cercetări calitative; Cercetarea pieței interne și internaționale. 

Profesor universitar, poziția 14. Domeniul Marketing. Discipline: Metode și modele în marketing; 

Managementul portofoliului de brand; Organizarea campaniilor promoționale; Business to business marketing.  

 

Departamentul de Finanțe – Contabilitate 

Profesor universitar, poziția 13. Domeniul Finanțe-Contabilitate. Discipline: Contabilitate managerială; 

Contabilitate; Controlling; Controlling și bugetare; Etică și integritate academică. Metodologia cercetării 

științifice economice; Gestiunea financiară; Gestiunea financiară a firmei.  

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

Departamentul de Științe Juridice și Administrative 

Lector universitar, poziția 18. Domeniul Drept. Discipline: Drept civil – teoria generală a obligațiilor; Drept 

comercial I. 

 

Departamentul de Științe Sociale 

Lector universitar, poziția 15. Domeniul Psihologie. Discipline: Psihologia muncii; Terapie ocupațională în 

deficiențe senzoriale; Terapie ocupațională în pediatrie; Consilierea carierei la persoanele cu nevoi speciale; 

Terapie ocupațională în serviciile de sănătate.  

 

Departamentul de Educație Fizică și Sport 

Lector universitar, poziția 19. Domeniul Știința sportului și educației fizice. Discipline: Măsurare și evaluare 

în kinetoterapie; Ortezare – protezare; Radiologie și imagistică medicală; Kinetoterapia în afecțiuni ortopedico-

traumatice cu aplicații în sport; Elemente de fizioterapie; Semiologie. 

Lector universitar, poziția 20. Domeniul Știința sportului și educației fizice. Discipline: Hidrokinetoterapie; 

Înot; Educație fizică (2); Educație fizică (4); Educație fizică; Teoria și practica în sporturi de apă (înot); Educație 

fizică I;  

 

Departamentul de Pregătirea Personalului Didactic 

Profesor universitar, poziția 12. Domeniul Științe ale educației. Discipline: Didactica specialității; Istoria 

ideilor/paradigmelor educaționale; Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialității (învățământ liceal, 

postliceal, universitar); Instruire asistată de calculator.  

Conferențiar universitar, poziția 13. Domeniul Științe ale educației. Discipline: Managementul curriculum-

ului educațional; Management educațional strategic; Psihopedagogia jocului; Pedagogie II: Teoria și metodologia 

instruirii. Teoria și metodologia evaluării; Teoria și metodologia evaluării; Teoria și metodologia curriclum-ului.  

Lector universitar, poziția 14. Domeniul Științe ale educației. Discipline: Comunicare educațională; Pedagogie 

I: Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculum-ului; Managementul clasei de elevi; 

Psihopedagogia creativității; Consiliere educațională.  

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă 

Profesor universitar, poziția 23. Domeniul Teologie. Discipline: Catehetică și omiletică (I); Catehetică și 

omiletică (II); Catehetică și omiletică (III); Catehetică și omiletică (IV); Catehismele moderne și 

confesionalismul; Tradiție și creativitate în arta sacră.  

Profesor universitar, poziția 24. Domeniul Arte vizuale. Discipline: Iconografie (1); Iconografie (2); 

Iconografie (3); Arta monumentală – mozaic (1); Arta monumentală – mozaic (2); Arta monumentală – mozaic 

(3); Arta monumentală – mozaic (4). 

Conferențiar universitar, poziția 25. Domeniul Muzică. Discipline: Cântare bisericească bizantină (1); Cântare 

bisericească bizantină (2); Cântare bisericească bizantină (3); Cântare bisericească bizantină (4); Cântare 

bisericească bizantină (5); Cântare bisericească bizantină (6); Teoria muzicii bizantine (1); Teoria muzicii 

bizantine (2); Teoria muzicii bizantine (5); Teoria muzicii bizantine (6); Muzică liturgică. Cântare după modele 

imnologice (1); Muzică liturgică. Cântare după modele imnologice (2); Muzică liturgică. Cântare după modele 

imnologice (4).  
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HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, 

pe durată determinată, în semestrul I al anului universitar 2021-2022, după cum urmează: 

 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE 

Departamentul de Filologie 

Asistent universitar, poziția 26 (pe perioadă determinată de 2 ani, începând cu prima zi a semestrului 

al II-lea, 2021-2022).  Domeniul Filologie. Discipline: Mituri și literatură; Literatură, cultură și civilizație română 

(1870-1890); Literatură, cultură și civilizație română (1890-1920); Literatură, cultură și civilizație română (1920-

1944); Literatură, cultură și civilizație română (1945-1989); Literatură, cultură și civilizație română (1989 - azi); 

Inițiere în metodologia cercetării științifice și scriere academică; Teoria culturii; Curs practic de limba română: 

redactare și compoziție (I); Atitudini culturale românești (1920 – 1944); Curs practic de limba română: receptarea 

textului scris și oral (2); Limbaj specializat: matematică și științele naturii. 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

Asistent universitar, poziția 18. (pe perioadă determinată de 2 ani, începând cu prima zi a semestrului 

al II-lea, 2021-2022). Domeniul Științe economice. 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 Informatică, Matematică și Electronică 

Asistent universitar, poziția 31 (pe perioadă determinată de 2 ani, începând cu prima zi a semestrului 

al II-lea, 2021-2022). Domeniul Electronică. Discipline: Informatică aplicată II; Modelarea convertoarelor 

electronice; Electronica de putere; Electrotehnică; Măsurări în electronică și telecomunicații; Arhitecturi hardware 

reconfigurabile; Televiziune; Proiect de software pentru electronică aplicată; Circuite electronice fundamentale; 

Electronică și informatică auto; Rețele electrice și iluminat urban; Bazale electrotehnici (I); Bazale electrotehnici 

(II); Proiectarea sistemelor automate; Instrumentație electronică de măsură; Testarea automată a echipamentelor 

și proceselor.   

 Asistent universitar, poziția 41. Domeniul Informatică. Discipline: Structuri de date; Inginerie software; 

Data structures; Object oriented programming; Programming basics; Fundamental alogorithms; Formal languages 

and automata.  

 

Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului  

Asistent universitar, poziția 26 (pe perioadă determinată de 2 ani, începând cu prima zi a semestrului 

al II-lea, 2021-2022. Domeniul Inginerie civilă. Discipline. Rețele hidroedilitare; Geometrie descriptivă; Desen 

tehnic și infografică 1; Desen tehnic și infografică; Fundații; Clădiri; Construcții din lemn; Construcții metalice; 

Construcții din beton armat și precomprimat – proiect; Tehnologia și mecanizarea lucrărilor de construcții; 

Organizarea și managementul lucrărilor de construcții; Adaptări ale mediului fizic în activități de autoîngrijire; 

Dinamică și elemente de inginerie seismică,   

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz  

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

    Sanda Tomuța             Hava Cristina 


