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

Nr. 16 / 7214/21.04.2021 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 21.04.2021 

 

Consiliul de Administrație al  Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în  data de 21.04.2021, 

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

Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

HOTĂRÂREA NR. 1. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului propunerile privind componența 

comisiilor de licență, disertație, de absolvire an pregătitor și absolvire modul psihopedagogic, din cadrul examenelor de 

finalizare a studiilor în anul universitar 2020-2021, precum și datele de desfășurare a acestora.  

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Daniel Breaz privind organizarea concursului pentru 

ocuparea postului de Mentor practică, în cadrul proiectului cu titlul Stagii de practică pentru studenți, cod 

POCU/626/6/13/131606.  

Comisia de concurs: 

Președinte: Breaz Daniel 

Membri:  Panaite Ovidiu 

   Corcheș Mihai 

Secretar:  Tomuța Sanda Gabriela 

Comisia de soluționare a contestațiilor: 

Președinte: Muntean Andreea 

Membri:  Tamas-Szora Attila 

   Kadar Manuella 

Secretar:  Tomuța Sanda Gabriela 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei ec. Claudia Câmpean pentru acordarea, în semestrul al II-lea al 

anului universitar 2020-2021, a unui număr de 236 burse de ajutor social finanțate de la bugetul de stat, în cuantum de 

600 lei, cu încadrare în fondul de 141600 lei/lună, propus spre aprobare Senatului.  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei ec. Claudia Câmpean pentru acordarea a 65 de burse de ajutor 

social din fonduri proprii, în cuantum de 250 lei/lună, din care 63 de burse pentru studenții cu domiciliul în Republica 

Moldova și 2 burse pentru studenții români cu taxă. Se aprobă acordarea unei burse de ajutor ocazional pentru 

îmbrăcăminte și încălțăminte în valoare de 600 lei suportată din venituri proprii, conform referatului 6165/07.04.2021. 

Se propune aprobării Senatului cuantumul bursei de ajutor social din venituri proprii de 250 lei și alocarea din 

veniturile proprii a sumei totale de 16.250 lei/lună pentru plata acestor burse.  

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul justificativ al dnei lect. univ. dr. Ionela Cioca privind achiziția a 2 

licențe Saga C, pentru 2 stații de lucru necesare în cadrul Departamentului de Finanțe – Contabilitate, cu o valoare estimată 

de 800 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul de necesitate întocmit de dl prof. univ. dr. Levente Dimen privind 

achiziția de produse/servicii/lucrări: amenajare spațiu instanță simulată „Clinică juridică”, mobilier sală de judecată 

„Clinică juridică”, echipament multimedia-tablă smartboard, echipament IT – 2 computere desktop all in one, 

echipamente periferice – multifuncțională A4 alb-negru, în cadrul proiectului „Stagiu de practică – primul pas spre primul 

job”, cod POCU 626/6/13/131605.   

Comisia de evaluare a ofertelor: 

Președinte: Dimen Levente 

Membri:  Hurbean Ada 

   Bogdan Florea 

   Târnoveanu Sorin 

   Ruscă Daniela 
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HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Larisa Dragolea, în calitate de președinte al 

Comisiei pentru relații cu studenții, absolvenții și mediul social, pentru acordarea unei burse pentru naștere și lăuzie, în 

cuantum de 600 lei și a unei burse pentru îmbrăcămintea noului născut, în cuantum de 600 lei, studentei Mărginean 

(Ștefan) Viorica Florina.  

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ionescu privind numirea unor cadre didactice 

în calitatea de coordonatori relații internaționale, respectiv: 

- prof. univ. dr. Nicoleta Breaz, pentru domeniul ISCED 0541 – Matematică; 

- lect. univ. dr. Loredana Oroian – Boca, pentru domeniile ISCED 0611 – Informatică și 0714 – Electronică 

aplicată. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se validează rezultatele examenelor de promovare în grade și trepte profesionale conform 

Raportului Biroului Personal – Salarizare, nr. 7165/21.04.2021.  

Se propune Senatului aprobarea transformării posturilor pe care sunt încadrați angajații promovați în posturi cu 

grade/trepte imediat superioare, în cazurile în care în structura de personal nu există posturi vacante de nivelul obținut în 

urma promovării.  

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Andreea Muntean privind achiziționarea unui 

roll-up, în valoare estimată de 380 lei, cu TVA inclus, necesar promovării activităților practice de voluntariat desfășurate 

de studenții specializărilor EFS și KMS. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se propune Senatului spre aprobare aplicarea scenariului 3, în perioada 21.04.2021 – 

30.05.2021, cu participare tuturor studenților/cursanților la activitățile didactice on line, conform art. 3, alin (3) din Ordinul 

comun nr. 3.235/93/4.02.2021 al Ministrului Educației și Cercetării și al Ministrului Sănătății pentru aprobarea măsurilor 

de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui CS I dr. Marius Rotar privind angajarea cu contract individual 

de muncă pe durată determinată și timp parțial, a cadrelor didactice numite în comisia de îndrumare a drd. Oprea Mădălina, 

din cadrul Școlii Doctorale de Istorie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul d-nei Ana Solyom pentru numirea comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru achiziția de echipamente: LOT1 – Echipamente analiză factori de risc, LOT 2 – Echipamente analiză emisii gaze 

de ardere, LOT 3 – Echipamente hidraulice și analiză deșeuri, în cadrul obiectivului de investiții: Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H a Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, proiect 

POR 2014-2020, cod SMIS 120779, cu următoarea componență: 

Președinte: Tamas-Szora Attila 

Membri:  Găban Vasile Lucian 

   Corcheș Mihai 

   Dimen Levente 

Secretar:  Rusca Daniela 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul d-nei Ana Solyom pentru numirea comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru achiziția 2, respectiv, LOT 1 – PC, Laptop-uri, imprimante, aparate fotografice, televizoare - corp D, LOT 2 – 

Licențe Software, LOT 3 – Networking, LOT 4 - Videoproiectoare, multifuncționale, table interactive și ecrane proiecție,  

în cadrul obiectivului de investiții: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H a 

Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, proiect POR 2014-2020, cod SMIS 120779, cu următoarea componență: 

Președinte: Tamas-Szora Attila 

Membri:  Găban Vasile Lucian 

   Corcheș Mihai 

   Mocanu Ionel 

   Despa Otilia 

   Solyom Ana 

   Rusca Daniela 
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HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul d-nei Ana Solyom pentru numirea comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru achiziția 1: PC și laptop-uri pentru dotarea corpului H, în cadrul obiectivului de investiții: Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H a Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, proiect 

POR 2014-2020, cod SMIS 120779, cu următoarea componență: 

Președinte: Tamas-Szora Attila 

Membri:  Găban Vasile Lucian 

   Corcheș Mihai 

   Mocanu Ionel 

   Despa Otilia 

   Solyom Ana 

   Rusca Daniela 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul d-nei Ana Solyom pentru achiziția următoarelor echipamente: 

calculator all in one, cu o valoare estimată de 7000 lei și multifuncțional A3, color cu o valoare estimată de 27.000 lei.  

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul d-nei Ana Solyom pentru achiziția serviciilor de mentenanță a 

aplicației informatice INFOCET, pe o perioadă de 12 luni, cu o valoare estimată de 8000 lei, fără TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dnei Tătar Corina privind achiziția modulului Copyright, compatibil 

cu sistemul Softlink Liberty5, necesar Bibliotecii UAB, cu o valoare estimată de 2735,81 euro, inclusiv TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Dan Topor privind încheierea unui protocol de 

colaborare, în calitate de partener asociat, cu Banca Transilvania SA, în calitate de beneficiar și Fundația Clubului 

Întreprinzătorului Român, în calitate de partener, având ca obiect stagii de pregătire practică pentru studenți.   

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef Universitate 

Sanda Tomuța         Hava Cristina  


