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

Nr. 44 /29162 / 12.12.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 12.12.2019 

 

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

12.12.2019, 

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 acordarea a 10 burse de performanță științifică pentru studenți în baza 

propunerilor Comisiei pentru cercetare științifică, transfer tehnologic, proiecte și resurse a Senatului, conform 

anexei. Bursele se acordă pe perioada ianuarie – iunie 2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă cererea dlui Chirilă Ioan Alexandru pentru închirierea sălii de sport în 

vederea desfășurării competiției Concurs Național de Dans ”Bucuria dansului”, în perioada 04 – 05 aprilie 2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă cererea dlui Selagea Ciprian pentru închirierea sălii de sport în vederea 

desfășurării unui meci demonstrativ având ca scop promovarea fotbalului în rândul tinerilor, în data de 

20.12.2019. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana privind numirea comisiei de recepție a 

serviciilor: Reparații la instalația electrică de iluminat din corpul C al Universității „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia, cu următoarea componență: 

 

Președinte: ec. dr. Găban Vasile Lucian 

Membri:  Muntean George 

   ing. Solyom Ana 

Secretar:  Oprișa Delia 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează transmiterea către MECS a propunerilor privind proiectul aflat în 

dezbare publică care vizează sistemul de criterii, standarde și indicatori utilizați în acreditarea și evaluarea 

periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat, a școlilor doctorale și a IOSUD, conform anexei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului comisiile de analiză, comisiile 

de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor din cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice 

vacante în semestrul I al anului universitar 2019-2020, propuse de Facultatea de Științe Economice și Facultatea 

de Istorie și Filologie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului comisiile pentru examenele de 

licență și disertație, sesiunea februarie 2020, din cadrul Facultății de Științe Economice. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind realizarea cardului de 

doctorand pentru studenții doctoranzi ai IOSUD – UAB. Cardul se va inscripționa la Biblioteca UAB iar costul 

lui, de 10 lei/card, va fi suportat de doctorand la eliberarea acestuia.  

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina privind redenumirea unor 

laboratoare din cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești, respectiv: 

Laboratorul Componente și semnale situat în corpul B, parter, va fi redenumit Laborator materiale de 

construcții; 

Laboratorul Circuite pasive, situat în corpul D, subsol, va fi redenumit Laborator Geotehnica.  
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HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona privind: 

- efectuarea a 2 ore de activitate de management de proiect, în luna decembrie 2019, cheltuielile fiind 

decontate din capitolul Cheltuieli de management proiect complex, în cadrul proiectului PNII-P1-1.2-PCCDI-

2017-0652. 

- reducerea tarifului orar aferent activității de cercetare în cadrul proiectului PNII-P1-1.2-PCCDI-2017-

0652, de la 230.53 lei la 228.85 lei, cu menținerea orelor de activitate prestată (7 ore/lună). 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Topor Dan privind tipărirea în Seria 

Didactica a cursului de Controlling. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei Păcurar Ștefania privind retribuirea și decontarea 

cheltuielilor de cazare pentru cadrele didactice numite în comisia de analiză și susținere a tezei de doctorat de 

către drd. Balea (Andrasciuc) Maria Daniela, domeniul Filologie.  

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu privind calendarul 

de desfășurare a examenelor de licență și disertație din sesiunea februarie 2020, în cadrul Facultății de Istorie și 

Filologie: 

Examene de licență pentru toate specializările: 10.02.2020 

Examene de disertație pentru toate specializările: 10.02.2020 

Perioada de înscriere: 27 – 28 ianuarie 2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului următoarele regulamente: 

1. Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și 

masterat, promoția 2020. (cu anexa cuprinzând tematică examenului de licență 2020).  

2. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru 

anul universitar 2020 - 2021. 

3. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de 

masterat pentru anul universitar 2020 - 2021. 

4. Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 

1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2020 - 2021. 

5. Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 

Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2020 - 2021. 

6. Regulament de organizare și funcționare a Centrului pentru Cercetarea Științifică și Organigrama 

funcțională. 

7. Regulament privind acordarea burselor de performanță științifică (revizie) 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei inf. Otilia Despa privind numirea comisiei de recepție a 

serviciilor de îmbunătățire și dezvoltare a site-ului web a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

conform contractului 482/25.06.2019, realizate în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0327, cu următoarea 

componență: 

 

Președinte: inf. Matei Cristian  

Membri:  lect. univ. dr. Muntean Maria  

   lect. univ. dr. Cucu Ciprian 

   asist. univ. drd. Boca Liana Luminița 

   inf. Despa Otilia 

   inf. Mocanu Ionel 

   inf. Ordean Mădălin 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Dragolea Larisa privind numirea comisiei 

de recepție finală a serviciilor de îmbunătățire și dezvoltare a site-ului web ALUMNI a Universității „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia, conform contractului 648/02.08.2019, realizate în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-

0255, cu următoarea componență: 
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Președinte: inf. Matei Cristian 

Membri:  conf. univ. dr. Dragolea Larisa 

   inf. Despa Otilia 

inf. Ordean Mădălin 

Secretar:  lect. univ. dr. Cioca Ionela 

   

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

Oficiu Juridic        Secretar șef UAB 

Rotar Claudia           Hava Cristina 

 

 


