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Nr. 22 /10003/08.06.2021 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 08.06.2021 

 

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

08.06.2021, 

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 referatul dnei conf. univ. dr. Andreea Muntean privind achiziționarea 

serviciilor de promovarea a ofertei educaționale a UAB pentru sesiunile de admitere în anul universitar 2020-2021, pe 

platforme TV, canale de Youtube, pagini de Facebook, platforme media și interviu video, cu o valoare estimată de 5000 

euro fără TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Andreea Muntean privind promovarea imaginii 

UAB cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființare, prin afișarea unui mash în incinta Alba Mall (valoare estimată de 

2500 lei, fără TVA) și a 2 mash-uri afișate pe panou stradal – zona Teiuș (valoare estimată de 195 euro, fără TVA).  

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului Procedura operațională privind 

asigurarea echivalenței activităților din planul de învățământ de la ID cu cel de la IF (PO – CIDFRFC – 08). 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei ec. Claudia Cîmpean privind închiderea căminelor studențești 

C1 și C2 pe perioada verii, începând cu data de 01.07.2021.  

Pe perioada 01.07.2021 – 31.08.2021 căminul studențesc C3 rămâne deschis pentru studenți și colaboratori, cu 

următoarele tarife: 20 lei/pers/zi sau 200 lei/pers/lună. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Levente Dimen privind premierea studenților 

participanți la activitățile A6. Organizarea competițiilor profesionale, subactivitatea A6.1 – Organizarea concursurilor 

tematice, în cadrul proiectului „Stagiu de practică – primul pas spre primul job”, cod POCU 626/6/13/131605, conform 

referatului anexat nr. 9880/07.06.2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Levente Dimen privind achiziția materialelor 

consumabile de tip papetărie – rechizite în activitatea de instruire practică, în cadrul proiectului „Stagiu de practică – 

primul pas spre primul job”, cod POCU 626/6/13/131605, cu o valoare estimată de 13.328 lei cu TVA inclus. 

Comisia de evaluare a ofertelor 

Președinte: Dimen Levente 

Membri:  Bucur Daniela 

   Tîrnoveanu Sorin Dan  

 

  HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei Hava Cristina privind demararea procedurilor de asigurare a 

certificatelor calificate pentru semnătura electronică pentru angajații UAB care, conform legii 176/2010, au obligația de 

a depune declarații de avere și interese prin intermediul platformei e-DAI a Agenției Naționale de Integritate. 

Se numește dna Câmpean Daniela în calitate de persoană responsabilă cu implementarea prevederilor legale 

referitoare la depunerea și transmiterea declarațiilor de avere și interese în UAB.  

 

  HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Emil Jurcan, nr. 9898/07.06.2021 privind 

angajarea cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a cadrelor didactice numite în comisiile 

de îndrumare a doctoranzilor Avram Bogdan, Morariu Ștefan și Dumitru Antonel, din cadrul Școlii Doctorale de 

Teologie, conform tabelului anexat. 
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HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Paul Nanu, nr. 9905/07.06.2021, privind angajarea 

cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a cadrelor didactice numite în comisia de 

îndrumare a doctorandei Bartha-Mihaly (Gorgan) Melinda, din cadrul Școlii Doctorale de Filologie, conform tabelului 

anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui CS I dr. Rotar Marius, nr. 9716/03.06.2021 privind angajarea 

cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a cadrelor didactice numite în comisia de 

îndrumare a doctorandei Avram Marcela, din cadrul Școlii Doctorale de Istorie, conform tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian, nr. 9978/08.06.2021, privind 

suplimentarea cu 3000 lei, fără TVA, a cheltuielilor aprobate pentru executarea lucrărilor de înlocuire a gurilor 

deteriorate de scurgere a apelor pluviale și refacerea hidroizolației pe acoperișul terasei necirculabile a Amfiteatrului 

A9, ca urmare a situațiilor neprevăzute constatate pe perioada executării acestora. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian, nr. 9932/07.06.2021, privind 

achiziția serviciilor de spălare interior – exterior a autoturismelor (cu valoare unitară estimată de 35 lei, fără TVA), a 

autoutilitarelor (cu valoare unitară estimată de 50 lei, fără TVA) și a microbuzelor (cu valoare unitară estimată de 60 lei, 

fără TVA).  

  

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Kadar Manuella privind angajarea cu contract 

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

proiectului cu titlul „Stagii integrate de practică și consiliere profesională pentru absolvenți competitivi pe piața 

muncii” (SIPAC), POCU/626/6/13/131603. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Lucian Marina, nr. 9887/07.06.2021, privind 

angajarea cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a persoanelor nominalizate în tabelul 

anexat, 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 

și modificarea unui contract de muncă încheiat în cadrul aceluiași proiect. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. 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. 16. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Corina Rotar privind organizarea concursului 

pentru ocuparea postului de Laborant în învățământ, debutant (SSD), respectiv stabilirea calendarului, a probelor de 

concurs, a tematicii și bibliografiei, conform documentelor anexate. 

Se numește comisia de concurs cu următoarea componență: 

Președinte: conf. univ. dr. Corina Rotar 

Membri:  conf. univ. dr. ing. Dorin Popa 

   lect. univ. dr. ing. Adina Mureșan 

Membru supleant: conf. univ. dr. ing. Andreea Begov Ungur 

Secretar:  lect. univ. dr. Roxana Bostan 

Se numește comisia de soluționare a contestațiilor cu următoarea componență: 

Președinte: prof. univ. dr. ing. Ioan Ienciu 

Membri:  prof. univ. dr. Levente Dimen 

   conf. univ. dr. ing. Tudor Borșan 

Membru supleant: lect. univ. dr. ing. George Voicu 

Secretar:  lect. univ. dr. ing. Alexandra Dreghici 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor privind reprogramarea examenului 

de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică, nivel I, pentru studenții specializării Artă sacră, în data de 25 

iunie 2021, comisia de examen fiind cea stabilită în ședința Senatului din 28.04.2021. 
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HOTĂRÂREA NR. 18. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului comisiile pentru examenul de 

finalizare a studiilor universitare de licență pentru absolvenții Universității „Tomis” din Constanța, cu următoarea 

componență: 

Specializarea Finanțe și bănci 

Președinte: prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz 

Membri:  conf. univ. dr. Atila Tamas-Szora 

   conf. univ. dr. Dan Ioan Topor 

Secretar:  lect. univ. dr. Silvia Ștefania Maican 

Specializarea Administrarea afacerilor 

Președinte: prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz 

Membri:  conf. univ. dr. Carmen Paștiu 

   conf. univ. dr. Dan Ioan Topor  

Secretar:  lect. univ. dr. Silvia Ștefania Maican 

Specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor și managementul calității 

Președinte: prof. univ. dr. Daniel Valer Breaz 

Membri:  conf. univ. dr. Claudia Moisă 

   conf. univ. dr. Carmen Paștiu 

Secretar:  lect. univ. dr. Silvia Ștefania Maican 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef Universitate 

Sanda Tomuța         Hava Cristina  


