
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Judeţul Alba,  

prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia,  

în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2017 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

  Luând în dezbatere:  

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Judeţul 

Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea 

organizării manifestărilor științifice din anul 2017; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de 

Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” 

Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2017; 

    - raportul de specialitate comun nr. 2606/14 februarie 2017 comun, al Direcţiei 

gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

  - adresa nr. 2304/3 februarie 2017 a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 2107/6 februarie 2017;  

  Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii și de  avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport; 

 Având în vedere prevederile : 

 -  art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Asociere între Judeţul Alba, prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării 

manifestărilor științifice din anul 2017, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 65000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă 

care va fi prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2017), Universității „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia, pentru organizarea la Alba Iulia, în anul 2017, a manifestărilor 

științifice prevăzute în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Universității „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU        

 

 

 

Nr. 62 

Alba Iulia, 23 februarie 2017 

http://www.cjalba.ro/


Anexa nr. 1 la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 62/23 februarie 2017 

 

           ROMÂNIA                                                                              ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA                                                                  JUDEȚUL ALBA       

Consiliul Judeţean Alba          Universitatea  „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

   

ACORD DE ASOCIERE 

 

Încheiat între: 

Județul Alba, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba 

Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, cont bancar 

RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul 

Ion DUMITREL – preşedinte, în calitate de asociat, pe de o parte, şi 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia strada Gabriel 

Bethlen,  nr. 5, judeţul Alba, CUI 5665935,  cont bancar RO47TREZ002504504601X000270 

deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentat legal prin domnul prof. univ. dr. Daniel - Valer 

BREAZ – rector, în calitate de asociat, pe de altă parte, convin următoarele: 

 

INTRODUCERE 

 A. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia este o persoană juridică română, de drept 

privat, fără scop lucrativ, apolitică si nonprofit, care are ca scop promovarea cercetării științifice 

regionale. 

 B. Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, prin departamentele de specialitate, își 

propune să organizeze o serie de manifestări științifice, adresate atât elevilor de liceu - clasele a 

XI-a și a XII-a, cât și studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cadrelor universitare din cadrul 

universității, precum și din țară și străinătate. 

 C. Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, își propune să sprijine organizarea manifestărilor științifice. 

 D. Prezentul acord de asociere vizează stabilirea cadrului legal pentru asigurarea 

organizării in condiţii optime a manifestărilor științifice. 

 

ARTICOLUL 1 -  OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

 (1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie organizarea în cursul anului 2017, la Alba 

Iulia, a manifestărilor științifice prevăzute în anexă, în scopul promovării potenţialului ştiinţific 

şi academic al Judeţului Alba.  

(2) Prezentul acord de asociere stabileşte cadrul legal de desfăşurare a evenimentelor de 

interes public judeţean, activităţile și contribuția fiecărei părți fiind definite în prezentul acord de 

asociere. 

(3) Se preconizează ca, în cadrul acestor manifestări științifice, să participe un număr 

mare de elevi de liceu, studenți, masteranzi, doctoranzi și cadre universitare din cadrul 

universității, precum și din țară și străinătate.  

 

ARTICOLUL 2 -  DURATA ACORDULUI  

 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia, ulterior aprobării prin hotărâre 

de către  Consiliul Județean Alba și expiră la data de 20 decembrie 2017. 

 

ARTICOLUL 3 – SURSA FONDURILOR 

(1) Bugetul estimativ al acestor manifestări științifice este de 128617 lei. Fondurile 

necesare finanțării acestor manifestări științifice provin din:  

► Contribuția Județului Alba  

► Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

► Alte surse, provenite din donații sau sponsorizări 

(2) Contribuția Județului Alba prin Consiliul Județean Alba este în cuantum de 65000 lei. 

(3) Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și a altor surse, provenite din 

donații și sponsorizări, este în cuantum de 63617 lei.  

 



ARTICOLUL 4 -  PLĂŢILE  

(1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, va efectua plata aferentă contribuţiei ce îi 

revine, prin alocarea sumei de 65000 lei, în vederea susţinerii manifestărilor științifice, în contul 

Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, conform programului manifestărilor prevăzut în 

anexă.   

(2) Din contribuția Județului Alba vor fi suportate cheltuielile cu materialele pentru 

conferințe, simpozioane, workshop-uri, concursuri, sesiuni de comunicări etc., ISBN și 

tipăriturile aferente acestora, precum și cu premierea în bani a câștigătorilor  concursurilor.  

 

ARTICOLUL 5 - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba prin Consiliul Județean Alba: 

 efectuează plata sumei de 65000 lei, alocată susținerii manifestărilor științifice, în 

conformitate cu prevederile art. 4 al prezentului acord. 

(2) Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

 îi revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea 

manifestărilor științifice;  

 solicită în scris virarea sumelor potrivit contribuției stabilite în buget; 

 își asumă responsabilitatea utilizării sumei alocate, doar în cadrul acestor manifestări; 

 efectuează plata tuturor sumelor prevăzute în bugetul manifestărilor științifice cu 

respectarea prevederilor legale în domeniu; 

 suportă integral costurile care vor depăşi valoarea estimată a manifestărilor; 

 prezintă Consiliului Județean Alba un raport final însoțit de documentele justificative 

care să reflecte efectuarea plăților din suma acordată de Județul Alba, în condițiile art. 4 alin. 2 

al prezentului acord și anexă. 

 restituie bugetului local al Județului Alba sumele neutilizate sau utilizate în 

neconformitate cu prevederile prezentului Acord. 

 

ARTICOLUL 6 – CONFLICTUL DE INTERESE 

  Părţile se obligă să ia toate măsurile necesare evitării oricărui conflict de interese şi va 

informa partea asociată imediat, despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la apariţia 

unui asemenea conflict de interese. 

 

ARTICOLUL 7 – AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 

(1) Orice modificare a Acordului de Asociere trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă Parte. Partea care solicită modificarea trebuie să 

informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a 

amendamentului. 

(2) Orice modificare a acordului se va supune aprobării Consiliului Județean Alba și va 

intra în vigoare la data semnării amendamentului, ulterior aprobării lui prin hotărâre. 

 

ARTICOLUL 8 – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

(1) Prezentul acord deservește interesul comun al părților, care se obligă să-l execute 

întocmai și cu bună-credință. 

(2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

Acord. 

(3) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una 

dintre părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă 

adresată părții în culpă, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data constatării 

nerespectării clauzelor acordului.  

(4) În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, a fost creat un 

prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune-

interese, după caz, conform normelor legale în vigoare. 

 

ARTICOLUL 9 - ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
(1) Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, 20 decembrie 2017, dacă nu 

s-a convenit anterior acestei date prelungirea acestuia, prin acordul părţilor; 



(2) Prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, anterior expirării duratei acordului, ca 

urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în conformitate cu prevederile 

art. 8 alin. 3 din prezentul acord; 

(3) Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi; 

(4) În alte cazuri prevăzute de lege. 

 

ARTICOLUL 10 – FORȚA MAJORĂ 

(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau 

totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment 

independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului 

şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 

(2) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, 

în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu 

avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, va fi comunicată în maximum 

15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. 

Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de lege. 

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 

încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare. 

(4) Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare 

partener poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul 

de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile 

până la această dată. 

 

ARTICOLUL 11 - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
(1) Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.  

(2) Dacă, după 15(cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații 

nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de drept comun  competente. 

 

 

 Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat astăzi…………, în 4 

(patru) exemplare originale în limba română, de egală valoare juridică. 

 

 

 

       Judeţul Alba, prin                                                         Universitatea „1 Decembrie 1918” 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                             Alba Iulia                          

                        

             Președinte,                                                                                         Rector, 

       Ion DUMITREL                                                          Prof. Univ. Dr. Daniel-Valer Breaz                                                                    

 

     Director executiv, 

 Marian Florin AITAI 

      

   Director executiv,  

      Ioan Bodea          

 

     Vizat C.F.P.      

         

 Consilier juridic        



Anexa nr. 2 la Hotărârea 

 Consiliului Județean Alba nr. 62/23 februarie 2017 

 

Manifestări științifice organizate de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în anul 2017 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Perioada 

manifestării 
Titlul manifestării Descriere manifestare 

Categorii 

cheltuieli eligibile 

din finanțarea 

nerambursabilă 

CJ Alba 

Finanțare 

nerambursabilă   

Consiliul 

Județean Alba 

(lei) 

Finanțare 

Universitatea 

„1 Decembrie  

1918” Alba 

Iulia + 

Alte surse de 

finanțare 

(lei) 

Total 

Buget 

estimat 

(lei) 

1 

martie –

aprilie 

Atelier de 

traduceri pentru 

studenți și elevi 

Concurs de traduceri literare și de specialitate 

pentru studenți și elevi, organizat de 

Departamentul de Filologie al Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia.  

Este un concurs anual cu premii la care 

participă atât studenți din universitățile din 

țară, cât și elevi din județul Alba și din alte 

județe, precum Hunedoara sau Vâlcea. 

De asemenea, vor avea loc ateliere de 

traduceri, întâlniri cu scriitori și traducători, 

festivitatea de premiere, precum și alte 

activități studențești (vizitarea Cetății, seară 

culturală) 

- Materiale  

- Tipărituri 

2500 2540 5040 

2 

mai 

 

Sesiune de 

comunicări 

științifice ale 

studenților și 

studenților 

masteranzi 

Conferința este organizată de Departamentul 

de Ştiinţe Juridice şi Administrative din 

cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale a 

Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, în cooperare cu Asociaţia JUS Alba. 

Conferinţa are o periodicitate anuală, 

devenind o manifestare ştiinţifică de referinţă 

a vieţii universitare juridice.  Conferinţa 

reprezintă o platformă de dezbateri, care se 

bucură de participarea studenților facultăților 

de drept ai universităților din Piteşti, Tîrgu 

Mureş, Sibiu, Cluj și alte centre universitare 

- Materiale  

- Tipărituri 

 

800 1700 2500 



3 

mai Sesiunea de 

comunicări 

ştiinţifice a 

studenţilor  “In 

Extenso” 

Conferința, aflată la a XVII-a ediţie, este 

organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice 

din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” 

din Alba Iulia. Conferința are în vedere 

dezvoltarea implicării studenţilor de la nivel 

licenţă, master şi doctorat, urmărind şi 

atragerea elevilor spre colaborarea cu mediul 

universitar. În acelaşi timp, sesiunea 

studenţească are şi o componentă 

internaţională, prin atragerea studenţilor 

Erasmus + printre participanţi, precum şi 

atragerea unor cadre didactice de la 

Universitatea din Pila (Polonia) în comitetul 

ştiinţific al manifestării. 

- Materiale  

- Tipărituri 

4500 4500 9000 

4 

mai ARS 

LITURGICA. 

From the icon 

glory to the 

images of 

(post)modernity – 

de la imaginea 

slavei la imaginea 

idolilor 

modernității  

Simpozion internațional,  organizat  în cadrul 

Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia prin Facultatea de Teologie. 

Este dedicat rolului pe care îl joacă icoana 

într-o societate secularizată, de la imaginea 

slavei la imaginea idolilor modernităţii, 

simpozion cu tema Ars Liturgica. From the 

image of glory to the images of the idols of 

modernity. 

- Materiale  

- Tipărituri 

4498 4107 8605 

5 

mai 

 

Sport și societate. 

Concepte și 

tendințe actuale: 

1. Activitățile 

fizice în realitatea 

societății 

contemporane 

2. Kinetoterapie și 

terapii alternative 

Conferința națională „Sport și societate. 

Concepte și tendințe actuale”, organizată de 

către Departamentul de Educație Fizica și 

Sport din cadrul Facultății de Drept si Științe 

Sociale, va avea drept scop principal reunirea 

specialiștilor de pe teritoriul national, atât din 

domeniul educație fizica și sport, cât și pe cei 

implicați in kinetoterapie și terapii alternative.  

- Materiale  

- Tipărituri, 

ISBN 

950 450 1400 

6 

mai 

 

Conferința 

națională  

„Didactica -

tradiție, 

actualitate, 

perspective” 

ediția a III-a 

Conferința națională „Didactica – tradiție, 

actualitate, perspective”, ediția a III-a,  este 

un forum de dezbatere a noilor orientări în 

didactica generală și aplicată, o analiză critică 

a practicilor educaționale, reunind specialiști 

în educație din mai multe universități din 

Romania și din alte țări, alături de practicieni 

- Materiale  

- Tipărituri 

1200 0 1200 



(profesori din învățământul preuniversitar din 

județul Alba și nu numai).  

Lucrările conferinței se încadrează în 

următoarele teme generale: Didactica 

generală; Didactica ariei curriculare Limbă şi 

comunicare; Didactica ariilor curriculare 

Matematică - Știinţe şi Tehnologii; Didactica 

ariei curriculare Om şi societate; Didactica 

ariei curriculare Arte; Didactica 

învăţământului primar şi preşcolar.  

O selecție a lucrărilor prezentate la conferință 

va fi publicată în cadrul unui volum cu titlul 

conferinței (editat de Editura Didactică și 

Pedagogică R. A. București).    

7 

mai International 

UAB – BENA 

Conference 

Environmental 

Engineering and 

Sustainable 

Development 

Conferința internațională aflată la a VI-a 

ediție, este organizată sub patronajul 

Asociaţiei Balcanice a Mediului (B.EN.A), 

Grecia ce reunește specialiști din peste 15 țări 

ale lumii.  

Comitetul științific al conferinței este format 

din specialiști de înaltă anvergură din: 

Albania, Armenia, Bulgaria, Croația, Cehia, 

Georgia, Grecia, Macedonia, Italia, Moldova, 

Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, 

Serbia, Spania, Turcia, Ucraina, Statele Unite 

ale Americii.  

În cadrul acestei ediții a conferinței se va 

aloca un spațiu pentru work-shop-ul „Agenda 

2030, food issue and European integration” 

organizat de Simone Cesaretti Foundation, 

participanții primind certificate de participare 

din partea organizatorilor. 

- Materiale  

- Tipărituri 

5000 5000 10000 

8 

iunie Dialogul 

culturilor între 

tradiție și 

modernitate 

Conferința internațională,  organizată de 

Centrul de Cercetări Filologice și Dialog 

Multicultural, Departamentul de Filologie din 

cadrul Facultății de Istorie și Filologie a 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, se află la cea de-a XIX-a ediție.  

Este o ediție aniversară, în 2017 împlinindu-

se 25 de ani de la înființarea domeniului 

- Materiale  

- Tipărituri 

1500 0 1500 



Filologie la Alba Iulia.  

Conferința se adresează cadrelor universitare, 

cercetătorilor din domeniul științelor umaniste 

și cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar din România și din străinătate, 

cărora le propunem, în acest an, următoarele 

axe tematice: Raporturi, conexiuni, 

interferenţe culturale în spaţiul european, în 

sincronie şi diacronie; Studii culturale; 

Discurs, limbaj, comunicare; Didactica 

disciplinelor filologice: perspective moderne 

în învăţământul preuniversitar şi universitar. 

Lucrările se vor publica în „Annales 

Universitatis Apulensis. Series 

Philologica” (ISSN 1582-5523) 

9 

iunie CLIE-2017 

(Conference on 

Linguistic and 

Intercultural 

Education) 

Conferința internațională este un forum de 

dezbateri academice și o platformă de 

diseminare a rezultatelor cercetărilor celor 

mai inovatoare din sfera legăturii indisolubile 

dintre limbă și cultură, a necesității înțelegerii 

și acceptării diversității și alterității la nivel 

global.  

Participanți sunt din Bosnia și Herțegovina, 

Bulgaria, Coreea de Sud, Franța, Grecia, 

Italia, Muntenegru, Olanda, Polonia, 

Portugalia, Rusia, Serbia, Ungaria, precum și 

29 de participanți din 8 universități din 

România și de la Institutul de Lingvistică 

„Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei 

Române. 

- Tipărituri 1600 0 1600 

10 

iunie – 

iulie 

Improving 

Intercultural 

Business Skills 

(Școală de vară) 

Școală de vară organizată de Facultatea de 

Științe Economice din cadrul Universității „1 

decembrie 1918” Alba Iulia, în parteneriat cu 

Universitatea John Nasbit din Belgrad - 

Serbia, se va desfășura pe perioada a două 

săptămâni, una în România și una în Serbia, 

fiecare universitate organizând activitățile în 

țara proprie.  

Activitățile vizează schimbul de idei și bune 

practici între reprezentanții mediului 

- Materiale  680 320 1000 



universitar din cele două țări, pentru a găsi cel 

mai bun mod de a afirma și de a promova 

cultura locală și a identității naționale - 

române si sarbă.  

11 

iulie Școala 

Internațională de 

Vară a 

Doctoranzilor 

Teologi 

Școală de Vară organizată de Departamentul 

de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 

„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, invită 

doctoranzii din toate instituțiile de învățământ 

superior din România (și din 

străinătate) pentru a prezenta rezultatele 

cercetărilor lor. 

- Materiale  3000 8000 11000 

12 

Iulie - 

august 

Recent Trends in 

Pure and Applied 

Mathematics 

Conferința este organizată de Departamentul 

de Știinte Exacte și Inginerești din cadrul 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia și are ca scop diseminarea și 

împărtășirea rezultatelor cercetării din mai 

multe domenii ale matematicii pure și 

aplicate, precum și aplicațiile lor în domeniul 

științei și tehnologiei. 

- Materiale  6000 8700 14700 

13 

septembrie Imaginar, 

identitate și 

alteritate în 

literatură 

Centrul de Cercetare a Imaginarului 

„Speculum”, integrat structurilor Facultăţii de 

Istorie şi Filologie din cadrul Universităţii „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, a luat fiinţă 

la sfârşitul anului 2005.   

Conferința organizată își propune să 

disemineze rezultatele cercetării fenomenelor 

antropologice, sociale şi culturale pe suportul 

ştiinţei moderne a imaginarului, în regim 

inter şi pluridisciplinar.  

- Tipărituri 1420 0 1420 

14 

septembrie Workshop on 

Business 

Administration 

and Marketing 

Workshop organizat de către Departamentul 

de Administrarea Afacerilor și Marketing, din 

cadrul Facultății de Științe Economice 

a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, cu participare internațională pe 

domeniile Administrarea afacerilor și 

Marketing.  

Acest tip de manifestări oferă posibilitatea 

cercetătorilor, cadrelor didactice şi tuturor 

persoanelor interesate de aceste domenii de 

cercetare, să îşi prezinte activitatea de 

- Materiale  

- Tipărituri 

3000 0 3000 



cercetare în domeniu, să transmită rezultatele 

obţinute care pot fi aplicate în practica 

economică, precum şi să pună bazele unor 

parteneriate pentru viitor.  

15 

septembrie Conferința 

„Dying and Death 

in18th-21st 

centuries”, ediția 

a X-a – Moarte și 

murire în 

perioada sec. 18 -

21 

Singura conferinţa din Centrul și Sud Europei 

dedicată tematicii muririi și morții, ajunsă la 

cea de a zecea ediție, marca înregistrară a 

Universității din Alba Iulia.  

Este una dintre cele mai internaționalizate 

manifestări științifice din țara noastră pe 

domeniul științelor umaniste.   

Este o conferință interdisciplinară, adunând 

specialiști atât din domeniul științei cât 

profesioniști din domeniul funerar (istorici, 

filologi, filosofi, teologi, sociologi, psihologi, 

medici sau persoane activând în domeniul 

asistenței sociale)  

- Materiale 

conferință 

 

700 11300 12000 

16 

octombrie Educația din 

perspectiva 

valorilor, ediția a 

VIII-a 

Conferinţa internaţională aflată la  ediţia a IX-

a, îşi propune să reunească într-un cadru 

academic de dezbatere, idei şi modele din 

numeroase domenii ale vieţii universitare 

pentru care susţinerea formării integrale a 

personalităţii umane constituie o prioritate.  

- Tipărituri 4000 1500 5500 

17 

octombrie International 

Symposium on 

Funerary 

Anthropology 

“Homines, 

Funera, Astra, 6th 

edition 

Aflată la ediţia a VI-a, Conferința 

internațională își propune să reunească 

specialiști din domeniul arheologiei funerare 

preistorice, antice și medievale, precum și din 

domeniile osteoarheologiei,  bioarheologiei și 

zooarheologiei.  

- Tipărituri 200 0 200 

18 

octombrie Masă rotundă 

,Tema: Norme 

juridice şi 

instituţii de drept 

privat 

 

Organizată de către Departamentul de Ştiinţe 

Juridice şi Administrative din cadrul 

Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale a 

Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, în cooperare cu Asociaţia JUS Alba, 

manifestarea reprezintă o platformă de 

dezbateri, care se bucură de participarea 

specialiştilor în ştiinţe juridice, cercetători şi 

cadre didactice din străinătate, precum şi de la 

- Materiale  

- Tipărituri 

1250 3800 5050 



Universităţi, facultăţi de drept din ţară: 

Bucureşti, Craiova, Timişoara, Oradea, Sibiu, 

Piteşti, Tîrgu Mureș 

19 

octombrie Bibliologie și 

Patrimoniu 

Cultural Național, 

ediția a XI-a 

Conferinţa este organizată de către 

Departamentul de Istorie, Arheologie şi 

Muzeologie din cadrul Facultății de Istorie şi 

Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918” 

din Alba Iulia, încă din anul 2007.  

Conferința reuneşte la Alba Iulia specialişti ai 

unor instituţii reprezentative din ţară: 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” 

Cluj-Napoca, Universitatea „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia, Academia Română - 

Institutul de Cercetări Socio - Umane Sibiu, 

Biblioteca Naţională a României, Biblioteca 

Academiei Române - Cluj-Napoca, Biblioteca 

„ASTRA” Sibiu, Muzeul Naţional Brukenthal 

Sibiu, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, 

Biblioteca Judeţeană Mureş, Biblioteca 

Judeţeană Satu Mare, Biblioteca Universităţii 

Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Biblioteca 

Universităţii din Piteşti, Biblioteca 

Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, Institutul de Cercetări Eco - Muzeale 

Tulcea. 

Tematica conferinţei este axată în principal pe 

prezentarea rezultatelor cercetărilor din 

domeniul bibliologiei şi patrimoniului cultural 

naţional, a cărţii vechi în mod special. 

- Materiale  

- Tipărituri 

1200 0 1200 

20 

noiembrie Workshop 

internaţional: 

Trends in 

Accounting, 

Audit and 

Finance 

Manifestare organizată de Facultatea de 

Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, are în 

vedere dezvoltarea subiectelor din domeniile 

Finanţe, Contabilitate şi Audit într-o abordare 

sistematică, dar şi interdisciplinară, vizând în 

acelaşi timp şi deschiderea spre cercetări 

comparative la nivel internațional  

- Tipărituri 3500 6300 9800 



21 

 

noiembrie 

Conferința 

Națională a 

Studenților și 

Doctoranzilor. 

Istorie, 

Arheologie, 

Muzeologie, 

Istoria Artei și 

Patrimoniu, Ediția 

a XXV-a 

Conferința, organizată de Departamentul 

Istorie, Arheologie și Muzeologie din cadrul 

UAB, va avea participanți din toate instituțiile 

de învățământ superior din România (și din 

străinătate) pentru a prezenta rezultatele 

cercetărilor lor.  

Lucrările cele mai bune sunt publicate în 

Buletinul Cercurilor Științifice Studențești, 

anuar care apare în mod regulat din anul 

1995.  

- Materiale  

 

1000 2000 3000 

22 

noiembrie Managementul 

carierei, ediția a 

V-a 

Manifestare organizată de către Centrul de 

Informare, Consiliere și Orientare în Carieră 

al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia  se bucură de susținerea Centrului 

Europe Direct Alba Iulia, Fundația 

Comunitară Alba, Agenția Județeană de 

Ocupare a Forței de Muncă Alba, Alumni 

UAB, Liga studenților din UAB 

- Materiale  

- Tipărituri 

2300 600 2900 

23 

decembrie 

 

The 9th Edition of 

the International 

Conference 

"Alcoholism and 

Other Addictions: 

Psychosocial, 

Historical and 

Therapeutical 

Issues" 

Conferinţă multi-disciplinară, care aduce 

împreună specialişti din diverse ţări şi ramuri 

ale ştiinţei, specialişti şi terapeuţi, pentru a-şi 

prezenta cercetările şi rezultatele aplicaţiilor 

practice, pentru a promova un dialog 

interdisciplinar pe diferite teme precum 

problematica adicţiilor, alcoolismul şi toate 

celelalte dependenţe, problema psiho-socială, 

problemele istorice şi terapeutice, în scopul 

de a stimula studiul asupra dependenţei şi 

pentru a inspira şi a încuraja noi politici şi 

practici mai eficiente în domeniu. 

- Tipărituri 1632 0 1632 

24 

decembrie Sesiunea 

națională a 

studenților și 

masteranzilor 

filologi 

Manifestare organizată de  Departamentul de 

Filologie din cadrul Facultății de Istorie și 

Filologie a Universității „1 Decembrie 1918” 

din Alba Iulia, sesiunea oferă studenților din 

universitățile din țară ocazia de a-și canaliza 

preocupările filologice într-o manieră 

aplicată, aceea de a elabora (sub coordonarea 

acelor cadre didactice în funcție de tematică și 

de limba în care lucrările sunt scrise: română, 

- Materiale  

- Tipărituri 

2570 2800 5370 



engleză sau franceză), lucrări de cercetare 

care vor fi apoi prezentate colegilor și 

profesorilor participanți în cadrul Sesiunii, pe 

secțiunile anunțate: limbă și comunicare, 

traductologie, literatură și studii culturale. 

25 

Ianuarie – 

Iunie 

Concursul școlar 

de informatică 

”In4it”  

Concursul in4it-UAB se înscrie în 

demersurile universitarilor albaiulieni de a  

sprijini tinerii din județul Alba în alegerea 

unei cariere în domeniul IT.  

Este organizat de Facultatea de Științe Exacte 

și Inginerești din cadrul Universității „1 

Decembrie 1918” , gestionează un program de 

licență acreditat – cifra de școlarizare maximă 

125 studenți, precum și un program de master 

în domeniul Informatică (cifră de școlarizare 

50 studenți), prin care se oferă competențele 

necesare angajării timpurii a absolvenților.  

- Premii în 

bani 

10000 0 10000 

Total 65000 63617 128617 

 

 

 




