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Nr. 39/28401/25.11.2022 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 25.11.2022 

 

 

 

Consiliul de Administrație al  Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, consultat în regim 

on-line, în data de 25.11.2022 

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 aprobă calendarul de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor 

didactice și de cercetare vacante în semestrul I al anului universitar 2022-2023, publicate în Monitorul Oficial, 

partea a-III-a, nr. 1251/24.11.2022, după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Activitate Perioada/Data limită 
Obs. 

1 
Termenul limită de depunere a 
dosarelor pentru înscrierea la concurs 

17 ianuarie 2023 
           Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5   

Secretariat General UAB 

2 

Termenul de comunicare a rezoluției 
comisiei de analiză privind îndeplinirea 
standardelor minimale din fișa de 
verificare 

18 ianuarie – 20 ianuarie 2023 Comisii analiza 

2 
Termenul limită de comunicare a 
avizului juridic de participare la concurs 

23 ianuarie – 25 ianuarie 2023 
Oficiul Juridic  
Comisii concurs 

3 Perioada de desfășurare a probelor 2 februarie – 3 februarie 2023 

Locul și ora desfășurării probelor 
se vor comunica candidaților cu 
minim 5 zile lucrătoare înainte de 
desfășurarea probelor 

4 

Perioada de comunicare a rezultatelor  
concursului de către  comisiile de 
concurs  și afișarea lor la sediul 
facultății 

6 februarie 2023 
           Comisii concurs  

 Avizierul facultăților 
 Site-ul UAB 

5 Perioada de depunere a contestațiilor 7 februarie – 9 februarie 2023 
              Se înregistrează la Registratura 

UAB și se depun direct sau pe 
email la secretariatele facultăților 

6 
Perioada de soluționarea a  
contestațiilor și comunicarea 
rezultatelor acestora 

10 februarie 2023 
            Comisii de contestații  Secretariate 

facultăți 

7 
Avizarea raportului final al comisiei de 
concurs în Consiliul facultății 

13 februarie – 14 februarie 2023  Consiliile facultăților 

8 
Aprobarea raportului final și validarea 
rezultatelor concursului de către Senat 

15 februarie 2023 Senat 

9 Publicarea rezultatelor finale 16 februarie 2023 
              Site-ul UAB și site-ul specializat al 

ME 
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HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă calendarul de desfășurare a examenul de promovare în cariera didactică 

în semestrul I al anului universitar 2022-2023, ca urmare a avizul Ministerului Educației, primit prin adresa nr. 

33621/PRO din data 23.11.2022, după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. 

Activitate Perioada/Data limită 
Obs. 

1 
Termenul limită de depunere a 
dosarelor pentru înscrierea la examen 

17 ianuarie 2023            Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 
Secretariat General UAB 

2 

Termenul de comunicare a rezoluției 
comisiei de analiză privind îndeplinirea 
standardelor minimale din fișa de 
verificare 

18 ianuarie – 20 ianuarie 2023 

 Comisii analiza 

2 
Termenul limită de comunicare a 
avizului juridic de participare la 
examen 

23 ianuarie – 25 ianuarie 2023 
Oficiul Juridic  
Comisii examen 

3 Perioada de desfășurare a probelor 

2 februarie – 3 februarie 2023 Locul și ora desfășurării probelor 
se vor comunica candidaților cu 
minim 5 zile lucrătoare înainte de 
desfășurarea probelor 

4 
Perioada de comunicare a rezultatelor  
examenului de către  comisiile de 
examen 

6 februarie 2023            Comisii examen 
 Avizierul facultăților 
 Site-ul UAB 

5 
Perioada de depunere a contestațiilor 7 februarie – 9 februarie 2023               Se înregistrează la Registratura UAB 

și se depun direct sau pe email la 
secretariatele facultăților 

6 
Perioada de soluționarea a  
contestațiilor și comunicarea 
rezultatelor acestora 

10 februarie 2023 
             Comisii de contestații  Secretariate 

facultăți 

7 
Avizarea raportului final al comisiei de 
examen în Consiliul facultății 

13 februarie – 14 februarie 2023 
 Consiliile facultăților 

8 
 Aprobarea raportului final și validarea 
rezultatelor examenului de către Senat 

15 februarie 2023 
 Senat 

9 
Publicarea rezultatelor finale pe pagina 
de internet a examenului 

16 februarie 2023 
              Site-ul UAB  

 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei Solyom Ana privind achiziția serviciilor de evaluare 

imobil Hotel Cetate, pentru care există un interes de achiziție în scop educational, valoarea estimată a achiziției 

fiind de 5.950,00 lei (TVA inclus). 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Carmen Pancu 

  

   


