
 
 

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

Nr. 46/27467/ 03.12.2020 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 03.12.2020 

 

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

data de 03.12.2020, 

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 distribuirea unui loc vacantat, finanțat de la buget, de la specializarea 

Teologie ortodoxă, anul III, la specializarea Drept, anul III. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind salarizarea comisiei 

de doctorat, numită prin Decizia Rectorului nr. 24207/1696/03.11.2020, pentru susținerea tezei de doctorat de către 

dl drd. Bălteanu - Popescu Mihnea Constantin, în domeniul Istorie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind salarizarea comisiei 

de doctorat, numită prin Decizia Rectorului nr. 26775/1927/26.11.2020, pentru susținerea tezei de doctorat de către 

dl drd. Camară Daniel, în domeniul Teologie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui pr. prof. univ. dr. 

Mihai Himcinschi privind transformarea postului de Secretar I (S), în Secretar debutant (S) în cadrul 

Secretariatului Facultății de Teologie Ortodoxă. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ionescu privind decontarea 

contravalorii a 2 bilete de avion, în sumă totală de 1290 euro, ca urmare a imposibilității de desfășurare a 

mobilităților Erasmus+ din cauza pandemiei de COVID19. Decontarea se va face din bugetul proiectului 

Erasmus+KA107-048398, categoria bugetară: sprijin pentru organizare de mobilități. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului lista cadrelor didactice care vor 

desfășura activități didactice în regim plata cu ora, aferente posturilor vacantate de asistent, pozițiile 22 și 26 din 

statul de funcții al Departamentului de Filologie, precum și a posturilor vacantate din statul de funcții pentru 

învățământul la distanță. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă ca în anul universitar 2020-2021, tariful de salarizare a activităților 

normate în posturile didactice aferente specializărilor cu predare în limba engleză să fie același cu tariful aplicat 

pentru specializările cu predare în limba română. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei Corina Tătar privind achiziția publicațiilor periodice 

(abonamente curente românești și străine) și a abonamentului la baza de date JSTOR, pentru anul 2021. 
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