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

Nr. 20 / 8889/21.05.2020 

 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 21.05.2020 

 

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

data de 21.05.2020, 

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 cererea dlui Dan Mircea Titus, nr. 8466/15.05.2020 pentru menținerea 

în activitate, în funcția de administrator financiar în cadrul Facultății de Teologie, după data la care îndeplinește 

condițiile pentru pensionare, respectiv 14.06.2020 și până la data de 14.06.2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare cu Colegiul Național Pedagogic 

„Regina Maria” din Deva având ca obiect promovarea unei colaborări între cele două instituții, în aria 

educațională, orientarea profesională a elevilor și promovarea reciprocă prin acțiuni comune. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare propunerile Facultății de 

Teologie Ortodoxă privind desfășurare a procesului de admitere, precum și criteriile de admitere în anul 

universitar 2020, la programele studii universitare de licență și masterat, din cadrul Facultății de Teologie 

Ortodoxă, inclusiv prin metoda on-line.  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Silvia Maican, nr. 8756/20.05.2020, privind 

redistribuirea activităților didactice aferente posturilor vacante de asistent, poz 18 și 23, conform tabelului anexat, 

ca urmare a lipsei cadrului didactic asociat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei Gabriela Joldeș, nr. 8820/20.05.2020, privind plata într-

o singură tranșă a unor diferențe salariale cuvenite în temeiul Legii nr. 85/29.04.2016, sume plătite în baza 

Hotărârii civile nr. 1111/2019 a Tribunalului Alba. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Angela Bara, nr. 8842/21.05.2020, privind 

acordul UAB pentru depunerea cererii de finanțare a proiectului Developing a labour market inclusion tool for 

people with disabilities, finanțat de Comisia Europeană, cu o contribuție de 49.000 lei. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Mihai Corcheș, coordonator partener în 

cadrul proiectului CEO  Antreprenor, cod 124185, privind suspendarea unor contractele individuale de muncă, cu 

recuperarea orelor într-o perioadă viitoare, conform referatului anexat, nr. 8854/21.05.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă măsurile de prevenire și control a răspândirii coronavirusului SARS-

CoV-2, în cadrul Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe perioada stării de alerta. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă măsurile specifice de prevenire și control a răspândirii coronavirusului 

SARS-CoV-2 în cazul activităților de eliberare a actelor de studii prin intermediul Biroului Diplome, precum și a 

actelor personale/acte de studii aflate în dosarele personale, care se eliberează la nivelul secretariatelor facultăților/ 

secretariatul IOSUD/DPPD. 
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HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei Cristina Hava privind confecționarea ștampilelor aferente 

structurilor din cadrul universității, cu inscripția Ministerul Educației și Cercetării. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor privind calendarul de 

desfășurare a examenelor de finalizare a programului de pregătire psihopedagogică, nivel I, Nivel II și în regim 

de curs postuniversitar,  nivel II, sesiunea iunie 2020, conform tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Consiliul de Administrație a luat act de prevederile Legii nr. 55/15.05.2020, 

art. 27 alin (3) și hotărăște suspendarea pe perioada stării de alertă a tuturor concursurilor pentru 

ocuparea posturilor vacante în cadrul universității.  
 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

Oficiu Juridic        Secretar șef UAB 

Rotar Claudia           Hava Cristina 

           


