
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT - Judeţul Alba,  

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

în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2021 

 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 12 aprilie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT - 

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

în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2021; 

           - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord 

de Asociere între UAT - Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2021; 

           - raportul de specialitate  nr. 7659/2 aprilie 2021 al Compartimentului tineret, 

învăţământ, sport, relaţii  interinstituţionale şi al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;  

           - adresa nr. 3608/24 februarie 2021 a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 4410/25 februarie 2021; 

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

economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi de 

avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, culte şi artă, 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

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 cu modificările şi completările ulterioare 

adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

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

organizării manifestărilor științifice din anul 2021, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 118.928,60 lei din bugetul local al Județului Alba, 

(sumă care va fi prevăzută și aprobată în bugetul Județului Alba pentru anul 2021), Universității 

„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru organizarea la Alba Iulia, în anul 2021, a 

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

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Compartimentului tineret, 

învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 

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

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; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/


înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Compartimentului tineret, învăţământ, sport, 

relaţii interinstituţionale, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Administratorului public al 

judeţului Alba și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba. 

 

                                                                                                Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 95 

Alba Iulia, 12 aprilie 2021 

 
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. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi „pentru”.  

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

Număr voturi împotrivă: 0                             Abţineri de la vot: 0 



Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr.  95/12 aprilie 2021  
            

           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 

domnul prof. univ. dr. Valer Daniel BREAZ - Rector, 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, cu modificările şi 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. 

 ART. 1.  OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

 (1) Obiectul Acordului de asociere îl constituie organizarea în cursul anului 2021, 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 2021. 

 ART. 3.  SURSA FONDURILOR 

(1) Fondurile necesare finanțării manifestărilor științifice, în cuantum de 352.680,34 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 

118.928,60 lei. 

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

din donații și sponsorizări, este în cuantum de 233.751,74 lei.  

 



 ART. 4.   PLĂŢILE  

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

contribuţiei ce îi revine, prin alocarea sumei de 118.928,60 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. 95/ 

12 aprilie 2021 

(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 118.928,60 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. 95/ 12 aprilie 2021; 

 să asigure alocarea contribuției proprii în organizarea manifestărilor, conform anexei 

nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  95/ 12 aprilie 2021; 

 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, pentru fiecare tranşă acordată, un raport 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.  95/ 12 aprilie 2021; 

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 

2021. 



(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,                                                            Rector,                                                               

       Ion DUMITREL                                                       Prof. univ. dr. Valer Daniel BREAZ 

                      

      Administrator public,                                        Director General Administrativ, 

      Dan Mihai POPESCU                                                       Ec. dr. Vasile Lucian GĂBAN  

 

              Director executiv,                                                                  Contabil şef, 

              Marian AITAI                                                            Ec. Tamara CONTOR  

 

              Director executiv,                                                                Oficiul juridic, 

 Liliana NEGRUŢ                                                               Sanda TOMUŢA 

 

             

  Vizat C.F.P.P.      

 

      

            Consilier juridic  

 

     

      Întocmit, 

Sorina OPREAN 

 



 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr.  95 / 12 aprilie 2021 

 

 

ROMÂNIA • MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918”  

DIN ALBA IULIA 

 

CENTRUL PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ  

 

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE 2021 

UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

 

  

Nr. 

Crt 
Denumirea evenimentului 

Perioada / 

modalitatea 

de 

desfășurare 

Descrierea succintă a evenimentului 

Participare 

(națională, 

internațională, 

cadre 

didactice, 

cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 
Buget estimat 

(lei) 

1 Sesiunea de comunicări 

științifice a studenților in 

extenso (știinte economice) 

Aprilie 2021 

 

Clasic 

Conferință națională destinată studenților, 

masteranzilor și doctoranzilor 

Participare 

națională 

Conf. univ. dr. 

Pastiu Carmen 

8.000 lei 

Sprijin CJA:  2.500 

lei 
- materiale conferință 

- tipărituri 

- premii 

2 Sesiunea studenţească de 

comunicări  

„In Extenso” – comună cu 

DCICIM 

Aprilie 

2021 

 

Clasic/ 

Online 

Sesiune ştiinţifică de comunicări a 

studenţilor şi masteranzilor, domeniile 

inginerie şi informatică 

Participare 

națională 

Conf. univ. dr. 

ing. Andreea 

Begov Ungur 

Lect. univ. dr. 

ing. Mihaela 

Ciortea 

12.500 lei 

Sprijin CJA:  7.000 

lei 
- materiale conferință  

- tipărituri 

- premii 

3 Conferința Națională a 

Societății de Geografie 

7-8 Mai 

2021 

 

Conferinţa este dedicată cadrelor didactice 

din învăţământul preuniversitar şi 

universitar din domeniile ştiinţe al 

Participare 

naţională - 

cadre didactice 

Prof. univ. dr. 

Dimen Levente 

Prof. Lucia 

2.800 lei 

Sprijin CJA:  800 lei 

- tipărituri 



 

 

Nr. 

Crt 
Denumirea evenimentului 

Perioada / 

modalitatea 

de 

desfășurare 

Descrierea succintă a evenimentului 

Participare 

(națională, 

internațională, 

cadre 

didactice, 

cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 
Buget estimat 

(lei) 

Clasic/ 

Online 

Pământului, Geografie din 

învăţământul 

preuniversitar 

şi universitar 

Bulbucan 

4 Pastoraţie și misiune în 

Diaspora 

17-18 mai 

2021 

 

Clasic/ 

Online 

Manifestarea se desfășoară sub auspiciile 

celei de a XX-a ediții a simpozionului 

Internațional ISSTA 2021 

200 cadre 

didactice din 

țară și 

străinătate 

Mihai 

HIMCINSCHI 

Remus 

ONIȘOR 

Alexandru 

MOLDOVAN 

Alexandru 

AGIGNOAEI 

44.000 lei 

Sprijin CJA: 10.000 

lei 
- materiale conferință 

- tipărituri 

5 Sesiunea de Comunicări 

Științifice ale Studenților 

Teologi (SCȘST) 

24 – 25 mai 

2021 

 

Clasic/ 

Online 

Manifestarea se desfășoară sub auspiciile 

celei de a V-a ediții a Sesiunii de 

Comunicări Științifice ale Studenților  

Teologi (SCSST 2021) 

5 profesori 

20 studenți 

Mihai 

Himcinschi 

Jan Nicolae 

Dura Coriolan 

4.300 lei 

Sprijin CJA:  900 lei  

- materiale conferință 

- tipărituri 

6 Conferința Națională 

Studențească 

Trenduri și realități 

contemporane în activitățile 

fizice și de recuperare 

Ediția a V-a 

27 mai 2021 

 

Online 

Conferința națională care urmărește 

reunirea atât a specialiștilor din domeniul 

educație fizica si sport, cat si pe cei 

implicați in kinetoterapie si terapii 

alternative 

Cadre 

didactice din 

învățământul 

preuniversitar 

din Romania, 

studenți ai 

Universității „1 

Decembrie 

1918” și din 

alte centre 

universitare 

Lect. univ. dr. 

Hăisan Angel-

Alex 

1.400 lei 

Sprijin CJA:  1.400  

lei 
- materiale conferință 

- tipărituri  

- ISBN volum 



 

 

Nr. 

Crt 
Denumirea evenimentului 

Perioada / 

modalitatea 

de 

desfășurare 

Descrierea succintă a evenimentului 

Participare 

(națională, 

internațională, 

cadre 

didactice, 

cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 
Buget estimat 

(lei) 

7 Sesiune de comunicări 

științifice ale studenților și 

studenților masteranzi 

27-28 mai 

2021 

 

Clasic/ 

Online 

Sesiune de comunicări științifice ale 

studenților și studenților masteranzi 

30 Studenți 

licență, 

studenți 

masterat, cadre 

didactice, 

participare 

națională și 

internațională 

Conf. univ. dr. 

Ada Hurbean 

Assist. univ. dr. 

Ioana Pleșa 

4.250 lei 

Sprijin CJA:  1.800 

lei 
- materiale conferință 

- tipărituri 

8 Concursul de traduceri 

literare și de specialitate 

pentru elevi, studenţi şi 

masteranzi 

28-29 mai 

2021 

 

Clasic 

Concursul de traduceri literare și de 

specialitate pentru studenți și elevi, 

organizat de Departamentul de Filologie, 

este un concurs anual, cu premii, la care 

participă studenți din universitățile din 

țară, precum și elevi din județul Alba, dar 

și din alte județe. 

Participanții trimit traducerile proprii ale 

unor texte propuse de comisia de 

organizare, care sunt corectate de 

comitetul științific al concursului, alcătuit 

din cadre ale universității noastre precum, 

și din învățământul preuniversitar. În 

urma notării lucrărilor, se realizează un 

clasament și se acordă minim 24 de premii 

(în cărți) pentru cele mai bune traduceri. 

Evenimentele celor două zile includ încă 

un concurs de traduceri, ad hoc, în urma 

căruia se vor mai decerna două premii 

pentru secțiile engleză și franceză. 

De asemenea, în aceste zile vor avea loc 

ateliere de traduceri, întâlniri cu scriitori și 

Participare 

naţională: 

studenţi şi 

elevi  

Lect. univ. dr. 

Natalia 

Muntean 

 

Lect. univ. dr. 

Crina Herţeg 

 

Asist. univ. dr. 

Aura Cibian 

 

http://traduceri.

uab.ro/index.ph

p?pagina=pg&i

d=5&l=ro 

5.040 lei 

Sprijin CJA:  3.540 

lei 
- tipărituri 

- materiale conferință 

- premii 



 

 

Nr. 

Crt 
Denumirea evenimentului 

Perioada / 

modalitatea 

de 

desfășurare 

Descrierea succintă a evenimentului 

Participare 

(națională, 

internațională, 

cadre 

didactice, 

cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 
Buget estimat 

(lei) 

traducători, festivitatea de premiere, 

precum și alte activități studențești 

(vizitarea Cetății, seară culturală.) 

Universitatea trebuie să cazeze studenții și 

elevii, să ofere premiile, precum și să 

tipărească un volum cu toate traducerile 

premiate, care va fi oferit participanților și 

cadrelor didactice implicate în concurs.   

9 Concurs In4It_UAB 2 iunie 2021 

 

Clasic 

Concurs proiecte IT pentru elevii de liceu 

ca şi metodă de promovare a imaginii 

universităţii şi atragere de viitori studenţi. 

Naţională-

judeţeană elevi 

liceu 

Corina Rotar 

crotar@uab.ro  

Incze Arpad 

aincze@uab.ro 

11.400 lei 

Sprijin CJA:  10.400 

lei 
- materiale conferință 

- tipărituri  

- premii 

10 Repere vechi și noi în 

managementul și fiscalitatea 

entităților 

Iunie 2021 

 

Clasic 

Conferință națională cu teme în domeniul 

economiei, managementului și 

contabilității 

Participare 

națională  

Conf. univ. dr. 

Tamas Szora 

Attila,             

Conf. univ. dr. 

Topor Dan 

25.800 lei 

Sprijin CJA:  5.000 

lei 
- materiale conferință 

- tipărituri 

11 Ziua Rugby-ului Românesc la 

Universitatea „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia, ediția a 

II-a 

25-27 iunie 

2021 

 

Clasic 

A doua ediție a conferinței dedicate 

rugby-ului românesc la Universitatea din 

Alba Iulia, este o premieră în mediul 

academic din România. 

Participare 

națională 

(cadre 

didactice și 

cercetători) 

Marius Rotar, 

e-mail: 

mrotar@uab.ro; 

mrotar2000@ya

hoo.com  

11.900 lei 

Sprijin CJA: 2.400 lei 

- materiale conferință 

12 Sesiunea de Comunicări a 

Cercurilor Științifice 

Studențești în domeniul 

Ingineriei Electrice, 

Electronice, Control și 

Calculatoare – SCCSS 2021 

01-03 iulie 

2021 

 

Off-line 

/Hibrid 

Manifestarea SCCSS 2021 este dedicată 

studenților din domeniile: electric, 

electronic și calculatoare. Sesiunea 

SCCSS 2018 include secțiunea avansați, 

cu lucrări prezentate de masteranzi /drd. și 

sectiunea începători, cu lucrări realizate 

Studenți și 

cadre care își 

desfășoară 

activitatea în 

universit. din 

locațiile: 

Adrian Tulbure 

 

aditulbure@uab

.ro  

 

http://www.sccs

16.960 lei 

Sprijin CJA: 3.120 lei 

- materiale conferință 

- tipărituri 



 

 

Nr. 

Crt 
Denumirea evenimentului 

Perioada / 

modalitatea 

de 

desfășurare 

Descrierea succintă a evenimentului 

Participare 

(națională, 

internațională, 

cadre 

didactice, 

cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 
Buget estimat 

(lei) 

Faza NAŢIONALĂ de studenți de la licență. Târgoviște, 

Ploiești, 

Pitești, Sibiu, 

Alba și 

Oradea. 

În juriu se 

intenționează 

numirea unui 

membru extern 

(din 

străinătate). 

s.ro/index.html 

13 Călătorie în imaginarul literar 8-10 iulie 

2021 

 

Clasic/ 

Online 

Conferința va reuni cadre didactice, 

cercetători, doctoranzi interesați de 

domeniul imaginarului. De această dată, 

tema aleasă își propune să ofere 

deschidere și spre cercetările individuale, 

efectuate pe opera diverșilor scriitori 

români sau străini. 

Conferință 

națională cu 

participare 

internațională 

Lect. univ. dr. 

Gabriela 

Chiciudean,  

 

Asist. univ. dr. 

Cristina Matilda 

Vănoagă 

5.750 lei 

Sprijin CJA: 2.500 lei 

- materiale conferință 

- tipărituri 

14 Tentațiile și Oportinitățile 

Filetismului.De ce trebuie să 

avem o Misiune Ortodoxă 

Globală  / The Temptations 

and the Opportunities of 

Ethnophyletism. Why should 

have a Global Orthodox 

Mission/  

 

11-13 iulie 

2021 

 

 

Clasic/ 

Online 

SIVDT 2021 este ediția a IX-a a 

manifestării științifice anuale a 

doctoranzilor în domeniul teologie din 

cadrul IOSUD al UAB. Organizată 

deopotrivă ca workshop și sesiune de 

comunicări științifice, SIVDT s-a impus 

între manifestările științifice cunoscute pe 

plan național și internațional ale 

doctoranzilor în domeniul teologie. În 

anul 2019 la această manifestare au 

participat cu comunicări peste 60 de 

doctoranzi și 12 cadre didactice, iar pentru 

8-12 cadre 

didactice 

internaționale; 

12-14 cadre 

didactice din 

România 

45 doctoranzi; 

Prof. univ. Dr. 

Dumitru A. 

VANCA 

dumitru.vanca

@uab.ro   

 

Mihail Kalid 

QARAMAH 

mihail.qaramah

@uab.ro  

 

Alexandru 

28.480,34 lei 

Sprijin CJA: 3.218,60 

lei 

- materiale conferință 

- tipărituri 



 

 

Nr. 

Crt 
Denumirea evenimentului 

Perioada / 

modalitatea 

de 

desfășurare 

Descrierea succintă a evenimentului 

Participare 

(națională, 

internațională, 

cadre 

didactice, 

cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 
Buget estimat 

(lei) 

2020 (în 10-11 decembrie 2020) estimăm 

participarea a cel puțin 40 de doctoranzi și 

10 cadre didactice; un număr mai mic, 

evident, datorat Pandemiei COVID 19.  

În cazul ridicării restricțiilor sanitare în 

anul 2021, mizăm pe participarea a cel 

puțin 60 de participanți, dintre care 4 

keynote speaker (2 personalități 

internaționale și 2 naționale), ce se vor 

adăuga la cei aprox. 12 cadre didactice 

universitare din țară. 

Participanților li se va acorda o diplomă 

de participare iar abstractele anunțate din 

timp vor fi publicate în book of abstracts. 

Ulterior conferinței, după revizuirea și 

corectarea textelor prezentate va fi 

publicat și volumul colectiv al conferinței, 

care estimăm caSIVDT 2021 este ediția a 

IX-a a manifestării științifice anuale a 

doctoranzilor în domeniul teologie din 

cadrul IOSUD al UAB. Organizată 

deopotrivă ca workshop și sesiune de 

comunicări științifice, SIVDT s-a impus 

între manifestările științifice cunoscute pe 

plan național și internațional ale 

doctoranzilor în domeniul teologie. În 

anul 2019 la această manifestare au 

participat cu comunicări peste 60 de 

doctoranzi și 12 cadre didactice, iar pentru 

2020 (în 10-11 decembrie 2020) estimăm 

AGIGNOAIEI 

alexandru.aging

noaiei@uab.ro   



 

 

Nr. 

Crt 
Denumirea evenimentului 

Perioada / 

modalitatea 

de 

desfășurare 

Descrierea succintă a evenimentului 

Participare 

(națională, 

internațională, 

cadre 

didactice, 

cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 
Buget estimat 

(lei) 

participarea a cel puțin 40 de doctoranzi și 

10 cadre didactice; un număr mai mic, 

evident, datorat Pandemiei COVID 19.  

În cazul ridicării restricțiilor sanitare în 

anul 2021, mizăm pe participarea a cel 

puțin 60 de participanți, dintre care 4 

keynote speaker (2 personalități 

internaționale și 2 naționale), ce se vor 

adăuga la cei aprox. 12 cadre didactice 

universitare din țară. 

Participanților li se va acorda o diplomă 

de participare iar abstractele anunțate din 

timp vor fi publicate în book of abstracts. 

Ulterior conferinței, după revizuirea și 

corectarea textelor prezentate va fi 

publicat și volumul colectiv al conferinței, 

care estimăm că va atinge aproximativ 

650 pagini.  

15 RISMAA 2021 

(organizatori DIME și 

DCICIM) 

Septembrie 

2021 

 

Clasic 

A treia Conferință dedicată Analizei 

matematice și aplicațiilor sale. 

 

Internațională Lect. univ. dr. 

Ioan-Lucian 

Popa 

15.550 lei 

Sprijin CJA:  4.550 

lei 
- materiale conferință 

- tipărituri 

16 Educaţia din perspectiva 

valorilor, ediţia a XIII-a 

27-29 

septembrie 

2021 

 

Clasic 

 

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. 

Conferinţă 

internaţională 

(cadre 

didactice şi 

cercetători) 

Conf. univ. dr. 

habil. Dorin 

Opriş 

11.500 lei 

Sprijin CJA:  5.500 

lei 
- tipărituri 



 

 

Nr. 

Crt 
Denumirea evenimentului 

Perioada / 

modalitatea 

de 

desfășurare 

Descrierea succintă a evenimentului 

Participare 

(națională, 

internațională, 

cadre 

didactice, 

cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 
Buget estimat 

(lei) 

17 Asistenta socială în fenomenul 

adicției și în sănătate. 

Colaborare interdisciplinară 

pentru îmbunătățirea calității 

serviciilor și a calității vieții / 

Social Work in the Addictions 

and Health Care  -  

Interdisciplinary Collaboration 

to Improve Quality of 

Services and Quality of Life 

 

20-21 

octombrie 

2021 

 

 

Clasic 

Scopul conferinței este diseminarea 

rezultatelor în domeniul adicțiilor, 

sănătății și intervențiilor terapeutice cu 

dependenți. Conferința își propune, de 

asemenea să stimuleze cercetarea în 

domeniul adicțiilor și să disemineze 

bunele practici. 

 

International 

conference   

In 

collaboration 

with Babes-

Bolyai 

University and 

The Research 

Institute for 

Quality of 

Life, 

Romanian 

Academy, 

Researchers,  

teachers, PhD 

students and 

practitioners 

Stefani Claudiu 

claudiupian@ya

hoo.com 

claudiu.stefani

@uab.ro 

Neamțu 

Nicoleta 

noneta01@yaho

o.com 

16.900 lei 

Sprijin CJA: 5.200 lei 

- materiale conferință 

- tipărituri 

18 Tendințe ale cunoașterii și 

dezvoltării sociale în secolul 

21 / Tendencies of knowledge 

and social development in the 

21st century (The 7th Edition) 

22-23 

octombrie 

2021 

 

Clasic 

 

Conferința își propune să creeze un cadru 

de dezbatere în ceea privește tendințele 

actuale în domeniul sociologiei. 

Contribuțiile vor fi publicate în Revista 

română de sociologie. 

International 

conference   

In 

collaboration 

with The 

Research 

Institute for 

Quality of 

Life, 

Romanian 

Academy, 

Researchers,  

teachers, PhD 

Mihai Pascaru 

mihaipascarupa

g@gmail.com 

Lucian Marina 

lucian.marina@

uab.ro 

13.300 lei 

Ssprijin CJA:6.800 

lei 
- materiale conferință 

- tipărituri 



 

 

Nr. 

Crt 
Denumirea evenimentului 

Perioada / 

modalitatea 

de 

desfășurare 

Descrierea succintă a evenimentului 

Participare 

(națională, 

internațională, 

cadre 

didactice, 

cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 
Buget estimat 

(lei) 

students and 

practitioners 

19 Aspecte actuale și de 

perspectivă privitoare la 

actele de stare civilă în 

context intern și internațional. 

28 – 29 

octombrie 

2021 

 

Clasic/ 

Online 

Congres internațional organizat de 

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia în colaborare cu Direcția 

Publică Comunitară de Evidență a 

personaelor Alba și Asociația profesională 

internațională 

Participare 

națională și 

internațională, 

cadre 

didactice, 

funcționari 

publici și 

practicieni. 

150 

participanți. 

Moldovan 

Adela, Barboș 

Lucian, Conf. 

univ. dr. Laura 

Cetean-

Voiculescu,  

laura.cetean@u

ab.ro  

Conf. univ. dr. 

Ada Hurbean 

12.000 lei 

Sprijin CJA: 12.000 

lei 
- materiale conferință 

- tipărituri 

20 Bibliologie și Patrimoniu 

Cultural Național, ediția a 

XV-a. 

4-5 

noiembrie 

2021 

 

Clasic/ 

Online 

Conferința reprezintă o manifestare 

științifică de înaltă ținută, care reunește 

din anul 2007 la Alba Iulia specialiști din 

țară şi străinătate în jurul subiectului 

generos al cărții. Conferința are ca 

obiectiv încurajarea cercetărilor și 

valorificarea rezultatelor asociate cărții 

vechi, ca element structural al 

patrimoniului și identității europene 

multiculturale. 

Participare 

naţională, 

(cadre 

didactice și 

cercetători) 

Eva Mârza, e-

mail: 

evamarza@yah

oo.com 

Ana Maria 

Roman Negoi: 

 e-mail:  

anamaria.roman

@uab.ro 

15.600 lei 

Sprijin CJA:  6.500 

lei 
- materiale conferință  

21 Conferința Managementul 

Carierei, Ediția a IX-a 

9-11 

noiembrie 

2021 

 

Clasic/ 

Online 

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 informare, 

consiliere și orientare în carieră, derulat 

studenți, elevi 

clase 

terminale, 

absolvenți, 

angajatori, 

cadre didactice 

Conf.univ.dr.  

Larisa Dragolea 

larisadragolea@

uab.ro 

cicoc.uab.ro 

5.000 lei 

Sprijin CJA:  3.500 

lei 

- materiale conferință 

- tipărituri 

mailto:laura.cetean@uab.ro
mailto:laura.cetean@uab.ro


 

 

Nr. 

Crt 
Denumirea evenimentului 

Perioada / 

modalitatea 

de 

desfășurare 

Descrierea succintă a evenimentului 

Participare 

(națională, 

internațională, 

cadre 

didactice, 

cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 
Buget estimat 

(lei) 

anual, la UAB, pentru studenți, elevi, 

absolvenți, precum și pentru toate 

categoriile de persoane interesate de 

dezvoltare personală și profesională. 

22 Conferința națională a 

studenților și doctoranzilor. 

Istorie. Arheologie. 

Muzeologie. Istoria Artei. 

Patrimoniu, 

 ediția a XXIX-a 

12-13 

noiembrie 

2021 

 

Clasic/ 

Online 

Conferința reprezintă o bună oportunitate 

pentru studenții și doctoranzii din 

România de a-și prezenta cercetările, 

aceasta fiind deja consacrată ca un 

eveniment științific important.  

Participare 

națională 

(studenți și 

doctoranzi) 

Ileana 

Burnichioiu,  

e-mail: 

diam@uab.ro; 

ileana.burnichio

iu@uab.ro 

6.000 lei 

Sprijin CJA: 4.000 lei 

- materiale conferință 

- tipărituri 

23 CPDSEI 2021– comună cu 

DCICIM 

Noiembrie 

2021 

 

Clasic/ 

Online 

Simpozion naţional adresat profesorilor 

din învăţământul preuniversitar 

Participare 

națională 

Conf. univ. dr. 

ing. Andreea 

Begov Ungur 

Lect. univ. dr. 

ing. Mihaela 

Ciortea 

8.450 lei 

Sprijin CJA: 4.000 lei 

- materiale conferință  

24 Conferința internațională în 

domeniile managementului, 

economiei și contabilității / 

International conference on 

management economics and 

accounting (ICMEA 2021) 

Noiembrie 

2021 

 

Clasic 

 

Conferință internatională cu teme în 

domeniul economiei, managementului și 

contabilității 

Participare 

națională și 

internațională 

Conf Univ Dr. 

Tamas Szora 

Attila 

Conf Univ Dr 

Topor Dan 

60.000 lei 

Sprijin CJA: 7.000 lei 

- materiale conferință 

- tipărituri 

25 Conferinţa adresată 

profesorilor de liceu:   

Convergenţe şi provocări în 

domeniul ştiinţelor economice 

Noiembrie 

2021 

 

Clasic 

 

Conferință națională cu teme în domeniul 

economiei, educației. 

Participare 

națională 

Conf. univ. dr 

Pastiu Carmen 

Conf Univ dr 

Danuletiu 

Adina 

2.500 lei 

Sprijin CJA: 2.000 lei 

- materiale conferință 

- tipărituri 



 

 

Nr. 

Crt 
Denumirea evenimentului 

Perioada / 

modalitatea 

de 

desfășurare 

Descrierea succintă a evenimentului 

Participare 

(națională, 

internațională, 

cadre 

didactice, 

cercetători, 

studenți, etc) 

Responsabili 
Buget estimat 

(lei) 

26 Sesiunea Studenților și 

Masteranzilor Filologi 

3-4 

decembrie 

2021 

 

Clasic 

 

Sesiunea științifică a studenților și 

masteranzilor filologi 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, 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. 

După încheierea zilelor Sesiunii se face o 

selecție a lucrărilor prezentate în cadrul 

Sesiunii pentru un volum ce va fi publicat 

la editura universității, AETERNITAS. 

Fiecare student participant va primi un 

astfel de volum. 

Universitatea noastră trebuie să ofere 

cazare studenților și să publice volumul în 

nr. de exemplare necesar, și își propune să 

organizeze evenimente studențești 

culturale precum lansări de carte, seară 

culturală, vizitarea obiectivelor istorice 

etc. 

Națională cu 

participare 

Internațională 

Lect. univ. dr. 

Crina Herțeg, 

 

Asist. Drd. 

Andra Ursa 

 

Lect. univ. dr. 

Aura Cibian, 

 

Lect. univ. dr. 

Gabriela 

Chiciudean 

 

http://sssmf.uab

.ro/ 

3.300 lei 

Sprijin CJA: 3.300 lei 

- materiale conferință 

- tipărituri 

 

                  Contrasemnează 

                                                          PREŞEDINTE     SECRETAR GENERAL 

             Ion DUMITREL            Vasile BUMBU 


