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Nr. 37  /24727 / 22.10.2019 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 22.10.2019 

 

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

data de 22.10.2019, 

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 referatul Facultății de Teologie Ortodoxă privind achiziționarea 

materialelor necesare studenților din anul I – Artă sacră pentru derularea activităților practice. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana privind achiziția lucrărilor de 

reabilitare a fațadei principale a clădirii corp C, în valoare estimată de 500.000 lei cu TVA. Se numește comisia 

de evaluare a ofertelor cu următoarea componență: 

Președinte: ec. dr. Găban Vasile Lucian 

Membri:  ing. Solyom Ana 

   ing. Muntean George 

Secretar:  Oprișa Delia 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Popa Dorin Victor privind achiziționarea 

echipamentelor specifice specializării Inginerie urbană și dezvoltare regională, conform listei de investiții 

anexate, în valoare de 200.800 lei cu TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Șimon Sorin privind achiziția lucrărilor de 

reparații a unui panou de baschet din sala de sport, cu valoare estimată de 6000 lei, fără TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei ec. Câmpean Claudia privind numirea comisiei de 

recepție a serviciilor de cablare pentru asigurarea conexiunii la internet și instalarea echipamentelor pentru 

conexiunea wifi în spațiile Căminului studențesc nr. 4, cu următoarea componență: 

Președinte: ec. Câmpean Claudia 

Membri:  inf. Matei Cristian 

   inf. Mocanu Ionel 

Secretar:  Oprișa Delia 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei ec. Câmpean Claudia privind scoaterea la concurs a 

postului de muncitor calificat – bucătar II, în cadrul cantinei studențești, care se vacantează începând cu data 

de 31.10.2019. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă retragerea dnei lect. univ. dr. Bostan Roxana din competiția pentru 

granturile interne de cercetare de excelență desfășurată în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660.  

Se aprobă relansarea competiției pentru acordarea grantului rămas nealocat conform calendarului anexat. 

Se aprobă numirea comisiei pentru verificarea eligibilității dosarelor depuse pentru granturi interne de 

cercetare de excelență, finanțate prin proiectul CNFIS-FDI-2019-0660, cu următoarea componență: 

Președinte: conf. univ. dr. Muntean Andreea 

Membri:  conf. univ. dr. Iordăchescu Teodora 

   prof. univ. dr. Popa Maria 

   conf. univ. dr. Rotar Corina 

   conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna 

   prof. univ. dr. Himcinschi Mihai 

Secretar:  lect. univ. dr. Muntean Maria 
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HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Muntean Maria privind realocarea 

granturilor de cercetare de excelență, finanțate prin proiectul CNFIS-FDI-2019-0660, aferente Facultății de 

Științe Economice, Facultății de Drept și Științe Sociale și Facultății de Teologie Ortodoxă către candidații care 

au depus dosare de acordare a granturilor în cadrul Facultății de Istorie și Filologie și a Facultății de Științe 

Exacte și Inginerești.   

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Muntean Maria privind achiziționarea 

obiectelor de inventar și a consumabilelor necesare desfășurării activităților în cadrul proiectului CNFIS-FDI-

2019-0660, în valoare de 6360 lei, conform listei anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Muntean Maria privind achiziționarea 

lucrărilor de specialitate și a publicațiilor solicitate de Facultatea de Științe Exacte și Inginerești și de Facultatea 

de Istorie și Filologie, finanțate prin proiectul CNFIS-FDI-2019-0660, conform listelor anexate.  

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Popa Lucian Ioan privind decontarea 

cheltuielilor aferente tipăririi volumelor 55-59 ale revistei Acta Universitatis Apulensis, Series Mathematics-

Informatics, în valoare de 3000 lei, din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin privind 

decontarea cheltuielilor aferente publicării volumului Medieval Nobility in Central Europe, în tiraj de 200 

exemplare, cu o valoare de 5000 lei, din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă Planul de tipărituri pe anul universitar 2019-2020, Seria 

Didactica.  

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă solicitarea dnei Rotari Mirela, secretar general al Organizației 

Internaționale ESN – Alba Iulia (Erasmus Student Network) privind asigurarea unor spații și a suportului tehnic 

pentru deschiderea oficială a Platformei Naționale Erasmus Student Network - Alba Iulia, din 13 – 15 

decembrie 2019. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă cererea dlui Bora Radu Ioan pentru închirierea sălii de sport pentru 

luna noiembrie 2019, în fiecare miercuri, între orele 20.00 – 21.00. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului programul: Politici 

financiare pe termen scurt și mediu privind sustenabilitatea  financiară a Universității „1 Decembrie 1918” 

din Alba Iulia pe perioada 2020-2023. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului referatul dlui prof. univ. dr. 

Dimen Levente privind susținerea din veniturile proprii a programelor de studii la forma de învățământ la 

distanță, pentru minimum un ciclu de studii, în cazul în care se înregistrează performanțe financiare negative. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Socol Adela privind acordarea unei burse 

în cuantum de 200 lei, pentru un student din anul I - EFS, absolvent de liceu al promoției 2019, premiat la 

olimpiada națională a sportului școlar pe perioada studiilor liceale, în conformitate cu prevederile art. 4, alin (2) 

–(4) ale Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul I – studii universitare de licență pentru 

anul universitar 2019-2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Având în vedere prevederile Ordinului MEN 4750/2019 din 12.08.2019 privind 

organizarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă în instituțiile de 

învățământ superior și adresa Autorității Naționale pentru Calificări, nr. 24357/17.10.2019 privind condițiile pe 

care trebuie să le îndeplinească candidații înscriși la aceste cursuri, transmisă ca răspuns la solicitarea de 

clarificări a UAB din 09.10.2019, se aprobă încetarea activității în cadrul programului postuniversitar de 

formare și dezvoltare continuă Formarea profesorilor itineranți și de sprijin pentru incluziunea socială și 

educațională a copiilor, a tinerilor și a persoanelor vulnerabile. Se aprobă returnarea taxelor de înscriere și a 

taxelor de studii achitate de către cursanții înscriși în cadrul cursului. 

  



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

 

 3 

 

Ca urmare a încetării derulării activității în cadrul programului postuniversitar de formare și dezvoltare 

continuă Formarea profesorilor itineranți și de sprijin pentru incluziunea socială și educațională a copiilor, a 

tinerilor și a persoanelor vulnerabile, se anulează Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 din 01.10.2019 

privind acordarea unor scutiri de la plata taxelor de studii.  

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Nu se aprobă cererea nr. 24654/22.10.2019 privind depunerea unui dosar de 

bursă socială având în vedere depășirea termenului limită de depunere a cererilor pentru acordarea burselor de 

ajutor social. 

 

HOTĂRÂREA NR. 21.  Se aprobă transmiterea către MEN, spre avizare, a listei posturilor didactice 

vacante, pe perioadă nedeterminată, propuse pentru scoaterea la concurs în semestrul I al anului universitar 2019 

– 2020, după cum urmează: 

 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE 

Departamentul de Filologie 

Profesor universitar, poziția 22, domeniul Filologie. Discipline: Metodologia cercetării în educația 

lingvistică; Limbaj metaforic în discursul jurnalistic contemporan; Limba engleză contemporană. Semantică; 

Structura limbii engleze. Semantică; Analiza limbajului figurativ; Teoria și practica traducerii. Limba engleză; 

Practica limbii engleze. Analiza limbajului figurativ. 

Asistent universitar, poziția 23,  domeniul Filologie. Discipline: Limba engleză (1); Limba modernă: 

engleză (1); Limba modernă (Limba engleză 2); Limba modernă: engleză (2); Limba engleză (2); Limba 

modernă: engleză (3); Limba modernă: engleză (4); Limba modernă (Limba engleză 1); Limbă străină; Limba 

străină în administrația publică. 

Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie 

Conferențiar universitar, poziția 4, domeniul Istorie. Discipline: Construirea națiunii prin cultură. 

Secolele XIX-XX; Istoria României sec. XX; Istoria integrării europene; Introducere în istoria universală a sec. 

XX; Relațiile internaționale în secolele XIX-XX. 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

Departamentul de Finanțe Contabilitate 

Conferențiar, poziția 14, domeniul Contabilitate. Discipline: Contabilitate; Controlling și bugetare; 

Controlling; Gestiunea trezoreriei și a riscului; Audit și control intern în administrație publică; Audit financiar; 

Gestiune financiară; Gestiune financiară a firmei. 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI 

Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului- 

Lector universitar, poziția 21, domeniul Inginerie civilă. Discipline: Tehnologii de reabilitare și 

protecție a clădirilor și patrimoniului; Geotehnica; Rezistența materialelor 1; Rezistența materialelor 2; Desen 

tehnic și infografică 1; Materiale de construcții; Statica și stabilitatea construcțiilor.  

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

Departamentul de Științe Juridice și Administrative 

Lector universitar, poziția 17, domeniul Drept. Discipline: Drept internațional public; Criminologie; 

Drept procesual civil; Drept procesual penal – partea specială; Drept civil – Drepturi reale.  

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Lector universitar, poziția 11, domeniul: Științe ale educației. Discipline: Psihologia dezvoltării; 

Psihologia educației; Managementul proiectelor educaționale; Proiectarea și managementul programelor 

educaționale; Educație interculturală; Educație rațional emotivă.  

Departamentul de Educație Fizică și Sport 

Conferențiar universitar, poziția 15, domeniul Științe ale educației. Discipline: Teoria și metodologia 

evaluării; Teoria și metodologia curriculum-ului; Managementul curriculumului personalizat; Pedagogie II: 

Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării; Stagiu de practică în centre speciale de 

educație.   
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Lector universitar, poziția 16, domeniul Știința sportului și educației fizice. Discipline: Bazele 

generale ale atletismului; Teoria și practica atletismului; Metodica predării atletismului în școală; Educație 

fizică. 

Lector universitar, poziția 17, domeniul Știința sportului și educației fizice. Discipline: Tehnici de 

manevrare a bolnavului; Kinetoterapia în pediatrie; Metode și tehnici de reeducare neuro-motorie; 

Kinetoterapia în afecțiuni reumatologice; Kinetoterapia în afecțiuni neurologice; Activități motrice adaptate. 

Kinesiologie. 

Lector universitar, poziția 18, domeniul Știința sportului și educației fizice. Discipline: Bazele 

generale ale kinetoterapiei; Kinetoterapia în afecțiuni cardio-respiratorii; Ortezare-protezare; Radiologie și 

imagistică medicală; Kinetoterapia deficiențelor fizice și senzoriale; Kinesiologie.  

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 

Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă 

Conferențiar universitar, poziția 21, domeniul Teologie. Discipline: Istoria Bisericească universală 

(I); Istoria Bisericească universală (II); Istoria Bisericească universală (III); Istoria Bisericească universală 

(IV); Istoria Bisericească universală;  Istoria Bisericească universală (1); Istoria Bisericească universală (2);  

Lector universitar, poziția 23, domeniul Teologie. Discipline: Morală creștină (I); Morală creștină 

(II); Teorie morală (III); Teorie morală (IV); Formare duhovnicească; Introducere în teologia liturgică (1); 

Introducere în teologia liturgică (2); 

Lector universitar, poziția 24, domeniul Teologie. Discipline: Antropologia ortodoxă în dialogul social 

contemporan; Misiologie ortodoxă (I); Misiologie ortodoxă (II); Misiologie ortodoxă (III); Misiologie ortodoxă 

(IV).  

 

HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice 

vacante pe perioadă determinată, în semestrul I al anului universitar 2019-2020, după cum urmează: 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

Departamentul de Științe Juridice și Administrative 

Asistent universitar, poziția 22, domeniul Drept (perioadă determinată de 3 ani). Discipline: Drept 

penal general I; Drept penal general II; Dreptul proprietății intelectuale; Elemente de drept civil; Publicitate 

imobiliară.  

Asistent universitar, poziția 23, domeniul Drept (perioadă determinată de 3 ani). Discipline: Drept 

civil (parte generală); Drept civil (persoană fizică și juridică); Drept procesual penal – parte generală; Dreptul 

Uniunii Europene;  

Departament de Educație Fizică și Sport 

Asistent universitar, poziția 21, domeniul Știința sportului și educației fizice. (perioadă determinată 

de 2 ani).  Discipline: Anatomie și biomecanică; Fiziologie; Anatomie; Stagiu de practică în activități de 

turism; Metode și tehnici de tonifiere musculară; Stagiu de practică în baze de agrement; Kinesiologie; 

Educație fizică; Fitness. 

 

HOTĂRÂREA NR. 23. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul 

Departamentului de Științe Juridice și Administrative cu privire la cadrele didactice care vor desfășura 

activități didactice, în regim de plata cu ora, aferente disciplinelor din postul de conferențiar, poz. 4, 

din statul de funcții, începând cu data vacantării postului prin pensionarea titularului. 
 

 

    Reprezentant legal și ordonator de credite  

Prof. univ. dr. Adela Socol 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Rotar Claudia           Hava Cristina 
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