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

Nr. 12/6308/26.03.2020 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 25.03.2020 

 

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

on-line, în data de 25.03.2020, 

În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Cartei 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

 
HOTĂRĂȘTE prin vot electronic: 

 

HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă înscrierea în platforma www.brainmap.ro a cadrului didactic prof. univ. 

dr. Himcinschi Mihai în vederea participării la selecția membrilor CNATDCU. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă înscrierea în platforma www.brainmap.ro a cadrului didactic prof. univ. 

dr. Vanca Dumitru Adrian în vederea participării la selecția membrilor CNATDCU. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului componența comisiilor de 

admitere la studii universitare de licență și masterat, în anul universitar 2020 – 2021, în cadrul Facultății de 

Teologie Orotdoxă. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Himcinschi Mihai privind angajarea cu 

contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, în cadrul proiectului POCU/380/6/13/125040, 

a persoanelor nominalizate în referatul nr. 6000/23.03.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana, nr. 6195/24.03.2020, privind 

prelungirea cu 2 luni a contractului încheiat cu Poliția Locală a Municipiului Alba Iulia referitor la asigurarea 

serviciilor de pază pentru obiectivele Cămin studențesc nr. 1 și Cămini studențesc nr. 2. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr.  Corcheș Mihai privind suspendarea 

temporară a contractelor de muncă, încheiate în cadrul proiectului POCU, cod 124185, conform referatului nr. 

6261/25.03.2020 și a cererilor anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului propunerile Facultății de Științe 

Exacte și Inginerești privind componența comisiilor pentru examenele de licență și disertație, din sesiunile iulie 

2020, septembrie 2020 și februarie 2021 și a comisiilor de admitere în anul universitar 2019-2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă măsurile ce vizează studenții aflați în căminele studențțești, în contextul 

instaurării stării de urgență și a reglementărilor impuse de Ordonanța Militară nr. 3/24.03.2020, respectiv: 

a) studenții români aflați în căminele studențești la data prezenței informări trebuie să opteze pentru 

eliberarea locului în cămin sau rămânerea în căminele studențești ale universității; 

b) studenții are optează pentru rămânerea în cămine vor trimite o solicitare, în termen de 24 de ore de la 

publicarea prezentei informări, la adresa de e-mail: covid@uab.ro prin care comunică motivul pentru care sunt în 

imposibilitatea de a elibera locurile în cămine. De asemenea în mesajul electronic transmis în contextul 

prezentului articol, vor declara pe propria răspundere următoarele: 

- că motivul invocat este real și că asumă orice decizie a universității în ceea ce privește relocarea lor în alte 

spații de cazare, în cazul în care situația o va impune. 

- că au luat la cunoștință de prevederile Ordonanței Militare nr. 3/24.03.2020 a Ministerului Afacerilor 

Interne privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID -19, disponibilă pe pe portalul http://legislație.just.ro 

 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 
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