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Nr. 20 /8893/19.05.2021 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 18.05.2021 

 

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

18.05.2021, 

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 transmit Senatului spre aprobare, comisiile de concurs și comisiile de 

soluționare a contestațiilor din cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în semestrul al II-lea al anului 

universitar 2020-2021.  

Se avizează și se transmit Senatului spre aprobare componența comisiilor de analiză a fișelor de verificare a 

îndeplinirii standardelor minime necesare participării la concurs a candidaților.    

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Adriana Bîrluțiu privind angajarea cu contract 

individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a persoanelor nominalizate în tabelul anexat, în cadrul 

proiectului cu titlul „Îmbunătățirea calității activității didactice la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

prin dezvoltarea de soluții informatice, formare profesională continuă și instrumente de benchmarking”, finanțat prin 

CNFIS-FDI-2021-0287. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă cererea dlui ec. Dan Mircea Titus, nr. 8287/11.05.2021, pentru menținerea în 

funcția de administrator financiar în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, cu contract de muncă pe durată determinată 

de un an, începând cu data de 14.06.2021, în baza art. 56, alin 4 din Codul Muncii. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian, nr. 8769/17.05.2021, privind 

executarea lucrărilor de înlocuire a gurilor deteriorate de scurgere a apelor pluviale și refacerea hidroizolației pe 

acoperișul terasei necirculabile a Amfiteatrului A9, cu o valoare estimată de 27.400 lei fără TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian, nr. 8770/17.05.2021, privind 

executarea lucrărilor de reparație a fântânii arteziene din curtea Palatului Apor, cu o valoare estimată de 9.000 lei fără 

TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian, nr. 8810/18.05.2021, privind 

numirea dlui Cetină Vasile Cristian în calitatea de operator (coordonator) de transport rutier de persoane și completarea 

fișei postului cu atribuțiile specifice.   

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare distribuția pe școli doctorale a  

locurilor alocate de ME pentru admiterea la studiile universitare de doctorat, în anul universitar 2021-2022, a 

candidaților români și a românilor de pretutindeni, pe locuri fără plata taxelor de școlarizare cu bursă, pe locuri fără 

plata taxelor de școlarizare fără bursă și pe locuri cu taxă.  

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă distribuția pe facultăți a locurilor alocate de ME pentru admiterea la studii 

universitare de licență și masterat în anul universitar 2021-2022, a candidaților români de pretutindeni, pe locuri fără 

plata taxelor de școlarizare cu bursă și fără bursă. Conducerile facultăților vor propune distribuția locurilor pe 

specializări și programe de studii pe care le vor înainta Consiliului de Administrație.   

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ionescu privind angajarea cu contract 

individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a persoanelor nominalizate în tabelul anexat, în cadrul 

proiectului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1, contract 2020—1-RO01-KA103-078312. 
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HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă solicitarea dnei prof. univ. dr. Teodora Iordăchescu privind elaborarea unei 

cereri de finanțare depusă în cadrul proiectului Erasmus+ - Partnership for Cooperation in the field of Higher 

Education, în calitate de partener, fără contribuție din partea UAB. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă solicitarea dnei conf. univ. dr. Andreea Muntean privind elaborarea unei 

cereri de finanțare depusă în cadrul proiectului Erasmus+ - Partnership for Cooperation in the field of Higher 

Education, în calitate de partener, fără contribuție din partea UAB. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Lucian Marina privind achiziționarea serviciilor 

informatice în cadrul proiectului cu titlul „Studenți și elevi informați despre oferta universitară, consiliați și sprijiniți 

profesional pentru acces echitabil, continuarea și finalizarea studiilor superioare, finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0468, 

cu o valoare estimată de 81.222 lei fără TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui Daniel Melinte privind angajarea cu contract individual de 

muncă pe durată determinată și timp parțial a persoanelor nominalizate în tabelul anexat, în cadrul proiectului cu titlul 

„Armonizarea și implementarea politicilor pentru internaționalizarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia”, finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0046. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Cosmin Popa - Gorjanu  privind angajarea cu 

contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a persoanelor nominalizate în tabelul anexat, în cadrul 

proiectului cu titlul „Acțiuni de consolidare a capacității și a instrumentelor instituționale de susținere a cercetării 

științifice a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia ”, finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0463. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare referatul dnei conf. univ. dr. Ioan 

Todor, nr. 8215/10.05.2021, privind desfășurarea comasată a Programului de formare psihopedagogică, nivel I și 

Nivel II, în regim de curs postuniversitar, pe parcursului anului universitar 2021-2022, precum și calendarul de 

desfășurare, taxa de înscriere și taxele de școlarizare.  

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se transmit Senatului spre aprobare propunerile DPPD privind cuantumul 

taxelor de școlarizare în cadrul Programului de formare psihopedagogică, nivel I – licență, nivel II - master, nivel I 

și nivel II în regim de curs postuniversitar, pe parcursului anului universitar 2021-2022, pentru studenții cetățeni 

români, cetățeni din state UE/SEE/CE, precum și pentru românii de pretutindeni și cetățenii din state terțe UE/SEE/CE, 

admiși la acest program în regim financiar cu taxă.  

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare Regulamentul de organizare și 

funcționare al Comisiei de Etică în Cercetarea Științifică.  

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef Universitate 

Sanda Tomuța         Hava Cristina  


