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

Nr. 17 / 7600/27.04.2021 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 27.04.2021 

 

Consiliul de Administrație al  Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în  data de 27.04.2021, 

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 aprobă numirea Comisiei pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea sprijinului 

financiar de 200 euro pentru achiziționarea de calculatoare, în anul 2021, precum și a comisiei de soluționare a 

contestațiilor, cu următoarea componență: 

Președinte: Conf. univ. dr. Panaite Ovidiu 

Membrii:  Conf. univ. dr. Dragolea Larisa – președintele Comisiei Senatului pentru relații cu studenții, 

absolvenții și mediul social 

   Ec. Contor Tamara – contabil şef 

   Ec. Câmpean Claudia – Şef Serviciu Social 

   Adam Sebastian - student 

 Secretar: ing. Hava Cristina  

Comisia de soluționare a contestațiilor: 

Preşedinte: prof. univ. dr. Breaz Valer Daniel  

 Membri: conf. univ. dr. Muntean Andreea 

   ec. dr. Găban Vasile Lucian  

 Secretar: ing Hava Cristina  

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul de necesitate nr. 7482/26.04.2021, al dnei conf. univ. dr. Manuella 

Kadar, privind achiziția de materii prime, materiale consumabile și alte produse similare, necesare proiectului „Stagii 

integrate de practică și consiliere profesională pentru absolvenți competitivi pe piața muncii” (SIPAC), 

POCU/626/6/13/131603, cu o valoare estimată de 12.540 lei, fără TVA. 

Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu următoarea componență: 

Președinte: Kadar Manuella 

Membri:  Pârvu Simona 

   Rusca Daniela 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul de necesitate nr. 7499/26.04.2021, al dlui prof. univ. dr. Daniel Breaz 

pentru achiziția de materiale consumabile (articole de birou, articole de papetărie, cartușe toner, accesorii de birou) în 

cadrul proiectului cu titlul „Stagii de practică pentru studenți”, cod POCU/626/6/13/131606, cu o valoare estimată de 

24.000, fără TVA.  

Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu următoarea componență: 

Președinte: Breaz Daniel 

Membri:  Corcheș Mihai 

   Golcea Petronela 

Secretar:  Tomuța Sanda 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Emilian Ceuca privind numirea comisiei de evaluare 

și stabilire a valorii de inventar a bunurilor donate de Continental Automotive Systems în baza contractului de donație, cu 

următoarea componență: 

- prof. univ. dr. Adrian Tulbure 

- conf. univ. dr. Corina Rotar 

- conf. univ. dr. Emilian Ceuca 

- conf. univ. dr. Tamas-Szora Attila 
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HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare: 

- Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică 

a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia, în concordanță cu Ordinul nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităților publice. 

- Regulamentul de organizare și funcționare a echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, în concordanță cu Ordinul nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităților publice 

- Procedura de sistem privind elaborarea, aprobarea, modificarea și retragerea regulamentelor / metodologiilor 

/ procedurilor de sistem sau operaționale / altor reglementări interne în cadrul Universității „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia, cod UAB: PS – 01, cu anexele aferente. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă numirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu 

privire la sistemul de control intern managerial din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform anexei 1 

la prezenta hotărâre. 

Se aprobă numirea Echipei de gestionare a riscurilor privind controlul intern managerial din Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform anexei 2 la prezenta hotărâre. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare Regulamentul instituțional de organizare 

și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (ediția 2, 

revizia 1). 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei Gabriela Joldeș, privind recalcularea cuantumurilor gradațiilor 

de merit acordate personalului didactic titular, în concordanță cu Decizia nr. 7/08.02.2021 a ICCJ, conform anexei la 

referatul  nr. 7288/22.04.2021 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare solicitarea Universității „Lucian Blaga” 

din Sibiu pentru organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenții acestei instituții, 

specializarea Muzică religioasă, promoția 2021.   

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Laura Stanciu privind angajarea cu contract de 

muncă pe durată determinată și timp parțial a 3 persoane, în cadrul proiectului „Alba Iulia – MEMORIA URBIS”, conform 

tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se respingere cererea nr. 5927/01.04.2021 privind desfășurarea unor activități didactice 

în calitate de specialist, cadru didactic asociat, după împlinirea vârstei standard de pensionare.   

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare propunerea Departamentului de Științe 

Juridice și Administrative privind efectuarea, în regim de plata cu ora, a activităților didactice cuprinse în postul de 

profesor, poz. 2 din statul de funcții, având în vedere vacantarea postului începând cu 05.05.2021.  

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se supune aprobării Senatului propunerea Facultății de Drept și Științe 

Sociale pentru susținerea, în cadrul Universității din Pitești, a examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, 

specializarea Kinetoterapie și motricitate specială, de către absolvenții acestei specializări, promoția 2021. 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef Universitate 

Sanda Tomuța         Hava Cristina  


