
 
 

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

Nr. 45/26837/26.11.2020 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 26.11.2020 

 

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

26.11.2020, 

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 solicitarea Ligii Studenților privind alocarea unor spații spre folosință 

pentru activitatea organizației studențești, în baza unui contract de comodat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind achiziția unui 

calculator - unitate centrală și a unui monitor pentru dotarea CSUD, conform referatului anexat. 

 

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

doctorat, numită prin Decizia Rectorului nr. 26164/1903/19.11.2020, pentru susținerea tezei de doctorat de către 

dna drd. Laslo Cristina Valeria, în domeniul Contabilitate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă Calendarul de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea a 

posturilor didactice vacante scoase, în semestrul I al anului universitar 2020 – 2021, publicate în MO, partea a III-

a nr. 782/24.11.2020, după cum urmează: 

 
Nr. 

crt. 

Activitate Data/Perioada/ora Locul desfășurării 

 

1 Depunerea dosarelor pentru înscrierea la 

concurs 

Data limită:  

18 ianuarie 2021 

Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Alba Iulia 

on line adresa: chava@uab.ro 

Secretar general  

2 Întocmirea rezoluției comisiilor de 

analiză 

19- 21  ianuarie 2021 Comisii analiza                

 

 Elaborarea avizului juridic și transmiterea 

dosarelor către comisiile de concurs 

22 – 26 ianuarie 2021 Oficiu Juridic 

Secretar șef 

Comisii concurs 

4 Desfășurarea probelor de concurs 03 februarie 2021 Locul și ora desfășurării probelor se vor 

comunica candidaților cu minim 5 zile 

lucrătoare înainte de desfășurarea probelor, 

inclusiv informații privind platformele on-

line 

5 Comunicarea rezultatelor  de către 

comisia de concurs  și afișarea lor la 

sediul facultății  

04 februarie 2021 Comisii concurs 

Avizierul facultăților 

Site-ul UAB 

6 Perioada de contestații  05 – 09 februarie 

2021 

Se înregistrează la  Registratura UAB și se 

depun direct sau pe email la secretariatele 

facultăților  

7 Soluționarea contestațiilor și publicarea 

rezultatelor in urma contestațiilor 

10 februarie 2021 Comisii de contestații 

Secretariate facultăți 
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8 Avizarea raportului final al comisiei de 

concurs în Consiliul facultății 

11-12 februarie 2021 Consiliile facultăților 

9 Aprobarea raportului final și validarea 

rezultatelor concursului de către Senat 

17 februarie 2021 Senat 

10 Publicarea rezultatelor finale 18 februarie 2021 Site-ul UAB și site-ul specializat al MEN 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ovidiu Panaite privind numirea Subcomisiei 

sociale în cadrul Comisiei de specialitate a Senatului pentru relația cu studenții, absolvenții și mediul social, în 

vederea monitorizării procesului de acordare a burselor de ajutor social.   

Coordonator subcomisie: lect. univ. dr. Bara Angela  

Membri:   lect. univ. dr. Ciortea Elisabeta Mihaela 

    lect. univ. dr. Teiușan Sorin Ciprian 

    lect. univ. dr. Wainberg Drăghiciu Iuliana  

    jr. Tomuța Sanda 

    Adam Sebastian – student 

Secretar:   ec. Câmpean Claudia  

 

 HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Carmen Paștiu privind angajarea cu 

contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-006, a 

persoanelor nominalizate în documentul anexat, nr. 26467/23.11.2020.   

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Dorin Popa privind angajarea  cu contract 

individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a persoanelor nominalizate în documentul anexat, nr. 

26196/219.11.2020, în cadrul proiectului PN-III-P2-2.1-PED-2019-3739.   

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Cosmin Popa – Gorjanu privind decontarea 

sumelor aferente cheltuielilor de tipărire ale numerelor 1 și 2, pe anul 2020, ale revistei Annales Universitatis 

Apulensis, Seria Historica, din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2020-0453. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Cosmin Popa – Gorjanu privind achiziția 

abonamentului la revista The American Historical Review, pe anul 2021, în valoare estimată de 2.400 lei, suportată 

din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2020-0453. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Corina Rotar privind reluarea organizării 

concursului pentru ocuparea postului de Laborant – științe inginerești, în cadrul Facultății de Științe Exacte și 

Inginerești.  Se constituie comisiile din cadrul concursului cu următoarea componență: 

Comisia de concurs 

Președinte: conf. univ. dr. Corina Rotar 

Membri:  conf. univ. dr. Dorin Popa 

   prof. univ. dr. Adrian Tulbure 

Membru supleant: conf. univ. dr. Andreea Begov Ungur  

Secretar:  lect. univ. dr. Roxana Bostan 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

Președinte: conf. univ. dr. Mircea Rîșteiu 

Membri:  prof. univ. dr. Levente Diman 

lect. univ. dr. George Voicu 

Membru supleant: conf. univ. dr. Remus Dobra 

Secretar:  lect. univ. dr. Alexandru Avram 
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HOTĂRÂREA NR. 11.  Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Dan Topor privind organizarea concursului 

pentru ocuparea postului de Secretar debutant (SSD), în cadrul Secretariatului Facultății de Științe Economice, pe 

durată determinată (1 an și 6 luni). Se constituie comisiile din cadrul concursului cu următoarea componență: 

Comisia de concurs 

Președinte: conf. univ. dr. Dan Topor 

Membri:  lect. univ. dr. Ionela Cioca 

   lect. univ. dr. Silvia Maican 

Membru supleant: conf. univ. dr. Iulian Dobra 

Secretar:  Popa Maria Carmen 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

Președinte: conf. univ. dr. Carmen Paștiu 

Membri:  conf. univ. dr. Iulia Iuga 

conf. univ. dr. Larisa Dragolea 

Membru supleant: conf. univ. dr. Sorin Deaconu 

Secretar:  Mărginean Mariana 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Simona Varvara privind plata taxelor de 

evaluare în vederea acreditării/evaluare periodică de către ARACIS, pentru programele de studii: 

- Kinetoterapie și motricitate specială  

- Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Simona Varvara privind modificarea 

contractelor de muncă pe durată determinată încheiate în cadrul proiectul CNFIS-FDI-2020-0256, conform 

referatului anexat nr. 26727/25.11.2020.    

 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Hava Cristina 

 


