
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Acordului de Asociere încheiat între UAT - Judeţul Alba,  

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

în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2019, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 80 din 12 aprilie 2019 

 

 

 

    Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 26 septembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Acordului de Asociere încheiat 

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

Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2019, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 80 din 12 aprilie 2019; 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 

Acordului de Asociere încheiat între UAT Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice 

din anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 80 din 12 aprilie 2019; 

- raportul de specialitate nr. 20101/19 septembrie 2019 al Direcţiei gestionarea 

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

Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 18030/16 septembrie 2019 a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19679/16 septembrie 2019; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 80 din 12 

aprilie 2019 privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT Judeţul Alba, prin 

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

organizării manifestărilor științifice din anul 2019; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 

Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Acordului de Asociere încheiat între UAT - Judeţul 

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

vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2019, urmând a fi actualizate sumele din 

cadrul următoarelor articole: 

- art. 3 alin. 1 „Fondurile necesare finanţării manifestărilor ştiinţifice, în cuantum de 

440.813 lei, provin din:” în loc de „Fondurile necesare finanţării manifestărilor ştiinţifice, în 

cuantum de 430.813 lei, provin din:”; 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 
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 - art. 3 alin. 2 „Contribuția UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba este în 

cuantum de 126.875 lei” în loc de „Contribuția UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean 

Alba este în cuantum de 116.875 lei.”; 

 - art. 4 alin. 1 „UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, va efectua plata 

aferentă contribuţiei ce îi revine, prin alocarea sumei de 126.875 lei, în vederea susţinerii 

manifestărilor științifice, în contul Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, conform 

programului manifestărilor prevăzut în anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

…/... septembrie 2019” în loc de „UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, va efectua 

plata aferentă contribuţiei ce îi revine, prin alocarea sumei de 116.875 lei, în vederea susţinerii 

manifestărilor științifice, în contul Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, conform 

programului manifestărilor prevăzut în anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

…/... septembrie 2019”; 

- art. 5 alin. 1 „UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba: 

 efectuează plata sumei de 126.875 lei, alocată susținerii manifestărilor științifice, în 

conformitate cu prevederile art. 4 al prezentului acord” în loc de „UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba: 

 efectuează plata sumei de 116.875 lei, alocată susținerii manifestărilor științifice, în 

conformitate cu prevederile art. 4 al prezentului acord”. 

Art. 2. Acordul de Asociere încheiat între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean 

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

manifestărilor științifice din anul 2019, va avea conţinutul prevăzut în anexa nr. 1 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă completarea manifestărilor științifice din anul 2019 prevăzute în anexa 

nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 80 din 12 aprilie 2019 privind aprobarea 

încheierii unui Acord de Asociere între UAT Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice 

din anul 2019, cu o nouă poziţie, poziţia nr. 21
1
 care cuprinde evenimentul  „Viitorul sistemului 

judiciar al Uniunii Europene”. 

Art. 4. Manifestările ştiinţifice organizate în anul 2019 conform Acordului de Asociere 

încheiat între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia sunt prevăzute în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 6. 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, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 

patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                     SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 200 

Alba Iulia, 26 septembrie 2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit.  f, 

art. 139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 32 

voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 

 

http://www.cjalba.ro/


Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 200/26  septembrie 2019  

 

            

           ROMÂNIA                                                                              ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA                                                                  JUDEȚUL ALBA       

Consiliul Judeţean Alba              Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

 

ACORD DE ASOCIERE 

Încheiat între: 

UAT - 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” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia strada 

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

RO47TREZ002504504601X000270 deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentată legal prin 

doamna prof. univ. dr. Adela SOCOL - Reprezentant legal si ordonator de credite, în 

calitate de asociat, pe de altă parte,  

convin următoarele: 

INTRODUCERE 

 A. Universitatea „1 Decembrie 1918” din 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” din 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. UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, în îndeplinirea atribuțiilor 

prevăzute de O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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. 

 ART. 1.  OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

 (1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie organizarea în cursul anului 2019, 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.  

 ART. 2.  DURATA ACORDULUI  

 Prezentul Acord de asociere intră în vigoare la data semnării acestuia, ulterior aprobării 

prin hotărâre de către  Consiliul Județean Alba și expiră la data de 31 decembrie 2019. 

 ART. 3.  SURSA FONDURILOR 

(1) Fondurile necesare finanțării manifestărilor științifice, în cuantum de 440.813 lei, 

provin din: 

► Contribuția UAT - Județul Alba  

► Contribuția Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

► Alte surse, provenite din donații sau sponsorizări 

(2) Contribuția UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba este în cuantum de 

126.875 lei. 

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

din donații și sponsorizări, este în cuantum de 313.938 lei.  

 



 ART. 4.   PLĂŢILE  

(1) UAT - Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, va efectua plata aferentă 

contribuţiei ce îi revine, prin alocarea sumei de 126.875 lei, în vederea susţinerii manifestărilor 

științifice, în contul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform programului 

manifestărilor prevăzut în anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ..../.. septembrie 

2019.   

(2) Din contribuția UAT - Județul 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.  

 ART. 5.  RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba: 

 efectuează plata sumei de 126.875 lei, alocată susținerii manifestărilor științifice, în 

conformitate cu prevederile art. 4 al prezentului Acord de asociere. 

(2) Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

 îi revine întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea 

manifestărilor științifice;  

 să solicite în scris virarea sumelor potrivit contribuției stabilite prin prezentul Acord de 

asociere; 

 să își asume responsabilitatea utilizării sumei alocate, doar în cadrul acestor 

manifestări și în conformitate cu prevederile art. 4 alin 2 ale prezentului acord și ale anexei nr. 2 

a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ..../.. septembrie 2019; 

 să asigure alocarea contribuției proprii în organizarea manifestărilor, conform anexei 

nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ..../.. septembrie 2019; 

 să efectueze plata tuturor cheltuielilor  prevăzute în bugetul manifestărilor științifice cu 

respectarea prevederilor legale în domeniu; 

 să suporte integral costurile care vor depăşi valoarea estimată a manifestărilor; 

să prezinte 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 anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ..../.. 

septembrie 2019; 

să restituie bugetului local al Județului Alba sumele neutilizate sau utilizate în 

neconformitate cu prevederile prezentului Acord. 

 ART. 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. 

 ART. 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 30 de zile înainte de data la care se doreşte intrarea în 

vigoare a amendamentului. 

(2) Orice modificare a Acordului de asociere se va supune aprobării Consiliului Județean 

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

 ART. 8.  RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  

(1) Prezentul Acord de asociere 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 de asociere. 

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

dintre părți, dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea Acordului de asociere, 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. 

 ART. 9. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
(1) Prezentul Acord de asociere încetează la expirarea termenului stabilit, 31 decembrie 

2019. 



(2) Acordul de asociere încetează 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, 

prezentul acord de asociere încetează de drept. 

(4) De asemenea prezentul Acord de asociere încetează și în alte cazuri prevăzute de 

lege. 

 ART. 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.  

(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. 

 ART. 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 2 

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

 

     UAT - Judeţul Alba, prin                                             Universitatea „1 Decembrie 1918” 

CONSILIUL JUDETEAN ALBA                                                    din Alba Iulia      

                        

             Președinte,                              Reprezentant legal si ordonator de credite,                                                               

       Ion DUMITREL                                                       Prof. univ. dr. Adela SOCOL 

                      

     Vicepreşedinte,                         Director General Administrativ, 

Marius Nicolae HAŢEGAN                                               Ec. dr. Vasile Lucian GĂBAN  

 

              Director executiv,                                                                  Contabil şef, 

               Marian AITAI                                                            Ec. Tamara CONTOR  

 

              Director executiv,                                                                Oficiul juridic, 

                 Ioan BODEA                                                                 Claudia ROTAR  

 

Director executiv, 

Liliana NEGRUŢ  

 

             

  Vizat C.F.P.P.      

      

            Consilier juridic  

     

      Întocmit, 

Sorina OPREAN 

 



Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 200/26 septembrie 2019  

 ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

CENTRUL PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC 

 
MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE 2019 

UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

 

Denumirea 

evenimentului 

Perioada 

de 

desfăşurare 

Descrierea succintă a 

evenimentului 

Participare 

(naţională, 

internaţională, 

cadre didactice, 

cercetători, 

studenţi, etc) 

Responsabili Bugetul estimat  

-lei- 

(Conform modelului 

ataşat) 

 

1. Marketing – 

prezent şi viitor  

Aprilie  

2019 

Manifestare științifică adresată 

specialiștilor în marketing din 

toate centrele universitare având 

ca scop realizarea unei diagnoze 

privind stadiului actual al 

marketingului în învățământul 

universitar românesc şi 

conturarea unor direcții de 

dezvoltare viitoare în domeniul 

educației şi cercetării de 

marketing 

Cadre didactice 

universitare din tara 

din domeniul 

marketing 

Conf.univ.dr. Muntean 

Andreea 

Conf.univ.dr. Paştiu 

Carmen 

Conf.univ.dr. Maican 

Silvia 

2.500  

 

Sprijin CJ Alba : 2.500  

- tipărituri 

- materiale conferință 

2. In4it-UAB Aprilie-Mai 

2019 

Concurs național de informatică Naţional Rotar Corina 10.500  

 

Sprijin CJ Alba : 10.000 

- premii 

3. Sesiunea 

studenţească de 

comunicări "In 

Extenso"  - Ştiinţe 

Exacte  şi Inginereşti  

12 Aprilie 

2019 

Sesiune științifică de comunicări 

a studenților 

Naţional Borșan Tudor 9.200  

 

Sprijin CJ Alba : 700  

- Materiale 

- Tipărituri 



4. Satul și 

spiritualitatea rurală 

între tradiție şi 

modernitate 

6-8 mai 

2019 

Manifestarea se desfășoară sub 

auspiciile celei de a XVIII-a 

ediție a simpozionului 

Internațional ISSTA 2018 

200 cadre didactice 

din țară și 

străinătate 

Mihai Himcinschi 

Vanca Dumitru 

Ovidiu Panaite 

74.233 

 

Sprijin CJ Alba: 11.900 

- Materiale 

- Tipărituri 

5. Simpozionul anual 

al bibliștilor 

ortodocși 

13-14 mai 

2019 

Manifestarea se desfășoară 

anual și la nivel națuional. Se 

află la a IV-a ediție și cuprinde 

întregul corp acadmic al 

bibliștilor de la facultățile de 

teologie ortodoxă din România 

(SBOR) 

28 de profesori Mihai Himcinschi 

Moldovan Alexandru 

8.560 

 

Sprijin CJ Alba: 2.500 

- Materiale 

- Tipărituri 

6. Didactica - 

tradiție, actualitate, 

perspective 

(Ediția a V-a) 

17-18 mai 

2019 

Conferinţa îşi propune să 

reunească la Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia 

cadre didactice și cercetători, 

devenind un forum de dezbatere 

a unor teme actuale din științele 

educației, didactică generală și 

didactici de specialitate. 

Internaţională Todor Ioana   5.800  

 

Sprijin CJ Alba: 1.000 

- Materiale 

- Tipărituri 

7. Concursul de 

traduceri literare si 

de specialitate 

pentru elevi, 

studenți și 

masteranzi 

17-18 mai 

2019 

Concursul de traduceri de texte 

literare și de specialitate 

organizat anual fără întrerupere 

din 2009, îi ajută pe studenți să-

și consolideze noțiunile 

teoretice acumulate în cadrul 

orelor de curs, intermediază 

întâlnirea dintre studenți si 

traducători consacrați, de 

asemenea intermediază 

întâlnirea acestora cu alți 

studenți de la programe de studii 

similare din țară. Concursul de 

traduceri organizat de CIEL este 

unul dintre puținele concursuri 

de traduceri organizate în țară. 

Prin varietatea și multitudinea 

tematicilor pe care le propune în 

cadrul atelierelor de traduceri ne 

propunem să abordăm educația 

Participare 

națională: studenți 

și elevi din 

învățământul 

preuniversitar 

Conf. dr. Teodora 

Iordăchescu 

Lector dr. Natalia 

Muntean 

Lector dr. Crina Herțeg 

Conf. dr. Valeria 

Pioraș 

2.625 

 

Sprijin CJ Alba: 2.625  

- Materiale 

- Tipărituri 



lingvistică de excelență. 

Concursul cuprinde două 

secţiuni distincte: traduceri de 

texte literare și traduceri de 

texte specializate, din limba 

română în limbile engleză sau 

franceză. În urma notării 

lucrărilor se realizează un 

clasament și se acordă 24 de 

premii (în cărți) și anume 

premiile I, II și III pentru cele 

mai bune traduceri. 

8. Sesiune de 

comunicări 

științifice ale 

studenților și 

studenților 

masteranzi 

8-9 mai 

2019 

Sesiune de comunicări științifice 

ale studenților și studenților 

masteranzi 

Studenți licență, 

studenți masterat, 

cadre didactice, 

participare 

națională și 

internațională 

Conf. univ. dr. Ada 

Hurbean 

Asist. univ. dr. Ioana 

Pleșa 

4.250   

 

Sprijin CJ Alba: 1.800  

- Materiale 

- Tipărituri 

9. Masă rotunda cu 

tema: Evoluții ale 

principalelor 

instituții de drept 

privat 

16 mai 2019 Masă rotundă cu tema: Evoluții 

ale principalelor instituții de 

drept privat 

Cadre didactice dii 

Universitate și din 

universități 

colaboratoare, 

participare 

națională 

Conf. univ. dr. Miruna 

Tudorașcu,  

Conf. univ. dr. Laura 

Cetean-Voiculescu 

15.500   

 

Sprijin CJ Alba: 15.500  

- Materiale 

- Tipărituri 

10. Un secol de 

activități fizice in 

Romania. Intre 

retrospectiva si 

perspectiva 

17 mai 2019 

Conferința națională care 

urmărește reunirea atât a 

specialiștilor din domeniul 

educație fizica şi sport, cat si pe 

cei implicați în  kinetoterapie şi 

terapii alternative 

Cadre didactice din 

învățământul 

preuniversitar si 

universitar din 

Romania, studenți 

ai Universității „1 

Decembrie 1918” şi 

din alte centre 

universitare 

Lect. Univ. Dr. Haisan 

Angel-Alex 

3.050   

 

Sprijin CJ Alba: 1.400  

- Materiale 

- Tipărituri 

 

 

 

 

 

 

11. Satul românesc 

ca simbol al 

credinței ortodoxe 

14-15 iunie 

2019 

Manifestarea se desfășoară sub 

auspiciile celei de a III-a ediţie a 

Sesiunii de Comunicări 

Științifice ale Studenților  

Teologi (SCSST 2019) 

5 profesori 

20 studenți 

Mihai Himcinschi 

Jan Nicolae 

Dura Coriolan 

1.920  

 

Sprijin CJ Alba: 900 

- Materiale 

- Tipărituri 



12. Conferință 

ENVIRONMENTAL 

ENGINEERING 

AND 

SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 

(UAB-BENA) 

 21-22 Iunie 

2019 

Conferinţa are ca subiect teme 

de actualitate în domeniul 

ingineriei mediului, dezvoltării 

durabile, sănătăţii publice. 

Cadre didactice, 

cercetători, 

profesionişti în 

domeniu din ţară şi 

străinătate 

Prof.univ.dr. Popa 

Maria 

Conf.univ.dr. 

VARVARA Simona 

Asist.univ.dr.BOSTAN 

Roxana 

119.000  

 

Sprijin CJ Alba: 12.000   

- Materiale 

- Tipărituri 

13. Alcoholism and 

Other Addictions; 

Psychosocial, 

Historical and 

Therapeutical Issues 
7-9 iunie 

2019  

Scopul conferinţei este acela de 

a împărăşsi rezultatele 

cercetărilor în domeniul 

adicţiilor şi a intervenţiilor 

terepeutice cu persoanele 

dependente. Conferinţa işi 

propune de asemenea să 

stimuleze cercetările în domeniu 

şi să disemineze bunele practici 

în munca de recuperare a 

persoanelor dependente 

Participare 

internaţională,  

Cadre didactice, 

cercetători, 

practicieni 

Claudiu Ștefani 

Vlad Millea 

Alin Tomuș 

13.685 

 

Sprijin CJ Alba: 4.000   

- Materiale 

- Tipărituri 

14. Misiunea și 

spiritualitatea rurală 

4-9 iulie 

2019 

Manifestarea se desfășoară sub 

auspiciile celei de a VII-a ediţie 

a Școlii Internaționale de Vară a 

Studenţilor Doctoranzi Teologi 

(SIVDT 2019) 

  

10 profesori 

50 doctoranzi 

Mihai Himcinschi 

Dumitru Vanca 

Ioan Emil Jurcan 

14.120  

 

Sprijin CJ Alba: 2.000 

- Materiale 

- Tipărituri 

15. International 

Conference on 

Linguistic and 

Intercultural 

Education, 9th 

edition – CLIE-2019. 

 

4-6 iulie 

2019 

Conferința CLIE-2019 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 

Co-organizatori: 

University of 

Madeira 

University of 

Montenegro 

International Burch 

University, Bosnia 

and Herzegovina  

College of Applied 

Studies for 

Preschool Teachers 

„Mihailo Palov” în 

Vrsac, Serbia 

Teodora Iordachescu 

clie@uab.ro 

13. 020  

 

Sprijin CJ Alba: 3.000 

- Materiale 

- Tipărituri 

16. Conferința cu 

tema Folclor, 

practici magice și 

imaginar 

12-14 iulie 

2019 

Conferința Speculum va reuni în 

anul 2019 cadre didactice 

universitare, cercetători și 

doctoranzi din țară și străinătate, 

Internațională, 

cadre didactice, 

cercetători, 

doctoranzi 

Lector Gabriela 

Chiciudean 

Conf. Rodica Gabriela 

Chira 

4.200 

 

Sprijin CJ Alba: 2.700   

- Materiale 



preocupați de situația actuală a 

folclorului, privit prin prisma 

teoriei imaginarului 

- Tipărituri 

 

17. Dying and Death 

in 18th-21st Century 

Europe, a 11-a 

editie, ABDD11 

26-

28.09.2019 

Conferință Internațională CS I dr. Marius Rotar 9.900   

 

Sprijin CJ Alba: 2.000   

- Materiale 

- Tipărituri 

18. Educaţia din 

perspectiva 

valorilor, ediţia a X-

a 

24-25 

septembrie  

2019 

Conferinţa îşi propune să 

reunească într-un cadru 

academic de dezbatere idei şi 

modele cu relevanţă pentru 

spaţiul educaţional, susţinute de 

cadre didactice şi cercetători din 

diferite domenii universitare. 

Internaţională Dorin Opriș 11.500  

 

Sprijin CJ Alba: 5.500 

- Materiale 

- Tipărituri 

19. „Orașele Unirii: 

proiecte și evoluții 

urbanistice după 

anul 1918” 

3-5.10.2019 Workshop  + expoziție Internațională Conf. univ. dr. Daniel 

Dumitran 

14.000  

 

Sprijin CJ Alba: 4.900   

- Materiale 

- Tipărituri 

20. „Bibliologie şi 

Patrimoniu Cultural 

Naţional”, Ediţia a 

XII-a 

10-11.10. 

2019 

Conferință Națională CSIII dr. Ana Maria 

Roman-Negoi 

Prof. univ. dr. Eva 

Mârza 

14.100   

 

Sprijin CJ Alba: 6.100   

- Materiale 

- Tipărituri 

21. International 

conference on 

management, 

economics and 

accounting ICMEA 

Octombrie-

noiembrie 

2019 

Conferinţă internaționala având 

ca subiect teme din domeniul 

economic 

Participare 

națională, 

internațională, cadre 

didactice, 

cercetători și 

profesionişti în 

domeniu 

Conf.univ.dr. Tamaș 

Attila 

Lect.univ.dr. Topor 

Dan 

37.400  

 

Sprijin CJ Alba: 5.000   

- Materiale 

- Tipărituri 

21
1
. Viitorul 

sistemului judiciar al 

Uniunii Europene” 

 

19 

octombrie 

2019 

Evenimentul  este organizat de 

Baroul Alba împreună cu Curtea 

de Apel Alba Iulia, Baroul 

Hunedoara, Parchetul de pe 

lângă Curtea de Apel Alba Iulia, 

în parteneriat cu U.N.B.R. și 

Universitatea ”1 Decembrie 

1918 Alba Iulia”.  

Cadre didactice din 

învățământul 

universitar din 

Romania şi din 

străinătate, studenți 

ai Universității „1 

Decembrie 1918” si 

profesionişti în 

Conf. univ. dr. Miruna 

Tudoraşcu 

10.000 

 

Sprijin CJ Alba: 10.000  

- Servicii organizare 

conferinţă (servicii de 

traducere simultană) 



În cadrul conferinţei vor susţine 

prelegeri: Prof. dr. Melchior 

Wathelet - Primul avocat 

general la CJUE; Prof. dr. José 

Luís DA CRUZ VILAÇA – 

Președintele Camerei a V-a a 

CJUE, Președinte F.I.D.E; Prof. 

Dr. Traian Briciu – Președintele 

UNBR; Prof. Dr. Ezio Perillo – 

Judecător la Tribunalul General 

European; Dr. Răzvan-Horațiu 

Radu – Procuror General adj. la 

Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție. 

drept internaţional 

23. Dezvoltare 

socială și inteligență 

teritorială (Social 

Development and 

Territorial 

Intelligence) 

19-20 

octombrie  

Conferinţa îşi propune să 

promoveze cercetările axate pe 

cunoaşterea participativă a 

teritoriilor şi comunităţilor, 

contribuind astfel la diseminarea 

principiilor inteligenţei 

teritoriale 

Departamentul de 

Ştiinţe Sociale 

Mihai Pascaru 

Lucian Marina 

12.300   

 

Sprijin CJ Alba: 5.000   

- Materiale 

- Tipărituri 

 

24. Conferința 

MANAGEMENTUL 

CARIEREI,  

Ediția a VII-a 

28-30 

octombrie 

2019 

Manifestare organizată de către 

Centrul de Informare, Consiliere 

și Orientare în Carieră al 

Universității „1 Decembrie 

1918” Alba Iulia, cel mai mare 

eveniment de dezvoltare 

personală și carieră, derulat 

anual, la UAB, pentru studenți, 

elevi, absolvenți, precum și 

pentru toate categoriile de 

persoane interesate de 

dezvoltare personală și 

profesională 

studenți, elevi, 

absolvenți, 

angajatori, cadre 

didactice 

Conf.univ.dr.  

Larisa Dragolea 

4.300  

 

Sprijin CJ Alba: 2.800   

- Materiale 

- Tipărituri 

25. Conferința 

Națională a 

studenților și 

doctoranzilor, ediția 

a XXVII-a 

15-

16.11.2019 

Conferință Națională Lect. Univ. dr. Ileana 

Burnichioiu 

5.000   

 

Sprijin CJ Alba: 4.000   

- Materiale 

- Tipărituri 



26. Convergenţe şi 

provocări în 

domeniul Ştiinţelor 

Exacte şi Inginereşti  

09 Nov. 

2019 

Simpozionul este dedicat 

cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar din 

domeniile științe inginerește, 

matematica – informatica, 

geografie - știința pământului, 

chimie - fizica 

Participare 

națională – cadre 

didactice 

 

 

 

 

Ciortea Mihaela 

 

4.650   

 

Sprijin CJ Alba: 2.300   

- Materiale 

- Tipărituri 

27. Conferinţa 

adresată 

profesorilor de 

liceu:   Convergenţe 

şi provocări în 

domeniul ştiinţelor 

economice 

22 

noiembrie 

2019 

Manifestarea ştiinţifică este 

adresată în special cadrelor 

didactice din mediul 

preuniversitar, având ca scop 

promovarea activității de 

cercetare a acestora, realizarea 

de schimburi de experiență și 

creearea de parteneriate între 

cadrele didactice din mediul 

preuniversitar și cadrele din 

mediul universitar 

Cadre didactice 

universitare, cadre 

didactice din 

învăţământul 

preuniversitar 

Conf.univ.dr. Pastiu 

Carmen 

 Lect.univ.dr. 

Danuletiu Adina 

2.000  

 

Sprijin CJ Alba: 2.000   

- Materiale 

- Tipărituri 

28. Sesiunea 

studenților și 

masteranzilor 

filologi 

6-7 

decembrie 

2019 

Sesiunea studenților și 

masteranzilor filologi va reuni 

în anul 2019 studenți și 

masteranzi cu preocupări de 

limbă și literatura română, 

engelză și franceză, din țară și, 

sperăm noi, de data ceasta și din 

străinătate. 

Națională cu 

participare 

Internațională 

Lector Natalia 

Muntean, 

Lector Crina Herțeg, 

Lector Aura Cibian, 

Lector Gabriela 

Chiciudean 

3.000 

 

Sprijin CJ Alba: 2.750   

- Materiale 

- Tipărituri 


