
 

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

Nr. 1 / 386 / 10.01.2020 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 09.01.2020 

 

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

09.01.2020, 

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 încheierea unui parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba 

pentru organizarea Etapei județene la handbal băieți – ciclul liceal și gimnazial, în sala de sport a UAB, în 

zilele de 01.02.2020 și respectiv, 08.02.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă solicitarea dlui Roșa Alin Cristian, în calitate de președinte al ACS 

TOP DANCE 2007 din Alba Iulia, pentru încheierea unui acord de parteneriat în vederea organizării 

concursului de dans sportiv „Cupa Cetății”, în data de 14.03.2020, în sala de sport a UAB. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează și se supune aprobării Senatului cererea Facultății de Științe 

Economice privind demararea procedurilor necesare în vederea evaluării periodice externe a programului de 

studii universitare de licență Finanțe și bănci (IF), din domeniul Finanțe.  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind modificarea 

contractului de muncă al dnei conf. univ. dr. Orian Georgeta, încheiat în regim plata cu ora, pentru 

desfășurarea unor activități specifice în cadrul comisiei speciale de acordare a gradului didactic I pe baza 

obținerii titlului științific de doctor, conform tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă Raportul de evaluare privind implementarea Legii 544/2001, cu 

privire la accesul la informațiile de interes public în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

pe anul 2019, întocmit de dna Hava Cristina în calitate de responsabil cu implementarea acestei legislații. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă Buletinul informativ privind informațiile de interes public în anul 

2020, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întocmit de dna Hava Cristina în 

conformitate cu art. 5, alin 2 din Legea 544/2001 cu privire la accesul la informațiile de interes public. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă încheierea unei convenții de parteneriat cu Consiliul Județean Alba, 

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și Universitatea de Artă și Design din Cluj – Napoca având ca obiect 

colaborarea acestor instituții în cadrul proiectului EUROPEAN CERAMIC ART SCHOOLS 2018-2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. În vederea desfășurării evenimentului SĂPTĂMÂNA PORȚILOR DESCHISE 

LA UAB – „ȘCOALA ALTFEL”, în perioada 30.03 – 03.04.2020, până în data de 17.01.2020, facultățile vor 

transmite Centrului de Imagine și Marketing programul și activitățile pe care le propun să le desfășoare în 

cadrul acestui eveniment, precum și persoanele responsabile și datele de contact ale acestora.  

De asemenea, fiecare facultate va transmite numele persoanelor responsabile de desfășurarea 

programului „O săptămână de nota 10 (zece) te aduce la UAB”, desfășurat în zilele de vineri, pe toată durata 

anului.  

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 
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