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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 13.02.2020 

 

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

13.02.2020, 

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 referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind salarizarea, în 

regim plata cu ora, a activităților prestate de către cadrele didactice numite în comisiile de admitere la gradul 

didactic I, seria 2020-2022, conform tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se propune aprobării Senatului propunerea Departamentului de 

Informatică, Matematică și Electronică privind cadrele didactice care vor desfășura activități în regim de plata 

cu ora, din postul de profesor, poz. 3, ca urmare a vacantării postului. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează și se propune aprobării Senatului referatul Facultății de Științe 

Economice privind componența comisiilor de licență și a comisiilor de disertație pentru examenele de 

finalizare a studiilor promoția 2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Himcinschi Mihai privind organizarea 

concursului pentru ocuparea a 2 posturi de tutori în cadrul proiectului PROGRESSIO, cod SMIS 2014+ 

125040. Se aprobă numirea comisiilor de concurs cu următoarea componență: 

Comisia de concurs 

Președinte: prof. univ. dr. Himcinschi Mihai 

Membri:  conf. univ. dr. Ivan Raluca 

   ec. Contor Tamara 

Secretar:  Kiss Roxana 

Membru supleant: lect. univ. dr. Panaite Ovidiu 

Comisia de soluționare a contestațiilor: 

Președinte: conf. univ. dr. Dumitran Daniel  

Membri:  conf. univ. dr. Kadar Manuella 

   ing. Joldeș Gabriela 

Secretar:  Kiss Roxana 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna privind depunerea 

cererii de finanțare cu titlul Contract Law, beneficiar UAB, în cadrul proiectului de tip „modul Jean Monnet”, 

Program Erasmus+, finanțat prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a Comisiei 

Europene. Se desemnează dna conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna în calitatea de coordonator / manager al 

proiectului. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ivan Raluca Oana privind depunerea 

cererii de finanțare cu titlul Corporate Gouvernance, beneficiar UAB, în cadrul proiectului de tip „modul Jean 

Monnet”, Program Erasmus+, finanțat prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a 

Comisiei Europene. Se desemnează dna conf. univ. dr. Ivan Raluca Oana în calitatea de coordonator / manager 

al proiectului. 

  

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Nicolau Felix Narcis, în calitate de 

Director al Școlii Doctorale de Filologie, privind angajarea cadrelor didactice numire în comisia de îndrumare 

a doctorandei Șipoș (Băl) Violeta Luminița, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în regim 

plata cu ora, conform tabelului anexat. 
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HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Nicolau Felix Narcis, în calitate de 

Director al Școlii Doctorale de Filologie, privind angajarea cadrelor didactice numire în comisia de îndrumare 

a doctorandei Dumitraș (Suciu) Camelia, cu contract individual de muncă pe durată determinată, în regim plata 

cu ora, conform tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă cererea studentei Cimbru (Pop) Ana Maria, din anul I, Facultatea 

de Științe Economice, privind mobilitatea definitivă de la programul de masterat Auditul și controlul agenților 

economici la programul de masterat Sistemul informațional contabil în asistarea deciziilor manageriale, 

începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020.  

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă încheierea protocolului de colaborare cu Universitatea din Pitești 

având ca obiect organizarea și desfășurarea examenului de licență pentru absolvenții UAB ai programului de 

studii universitare de licență Kinetoterapie și motricitate specială, în sesiunea iulie 2020.  
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