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Nr. 24 /10807/22.06.2021 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 22.06.2021 

 

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

22.06.2021, 

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 avizează și se transmite spre aprobare Senatului: 

- 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; 

- Procedura de sistem PS -02 privind identificarea obiectivelor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia; 

- Procedura de sistem PS – 03 privind coordonarea activităților și planificarea resurselor în vederea 

îndeplinirii obiectivelor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; 

- Procedura de sistem PS – 04 privind managementul performanței și managementul riscurilor la nivelul 

structurilor academice și operaționale ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; 

- Procedura operațională PO – STCEM – 01 privind identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile 

considerate ca fiind expuse la corupție. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului abrogarea procedurilor operaționale, 

elaborate conform ISO 9001:2008, conform referatului dlui conf. univ. dr. Ovidiu Panaite, nr. 10780/22.06.2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Adriana Bîrluțiu privind plata către ARACIS a 

taxelor aferente evaluărilor periodice externe a programului de studii universitare de licență CIG (ID) și a programelor 

de masterat Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului și Sisteme electronice inteligente avansate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei Despa Otilia privind achiziția serviciilor de închiriere a 7 buc. 

Licențe M365 EDU A3, pe o durată de 3 ani, cu o valoare estimată de 1531,6 lei/an + TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatele dlui prof. univ. dr. Emil Jurcan, privind angajarea cu contract 

individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, în regim plata cu ora, a cadrelor didactice numite în comisiile 

de îndrumare a doctoranzilor Ochetan Mihail Andrei, Grigorescu Andrei Alexandru și Dăianu Marian George, din 

cadrul Școlii Doctorale de Teologie, conform tabelelor anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatele dlui CS I dr. Marius Rotar, privind angajarea cu contract individual 

de muncă pe durată determinată și timp parțial, în regim plata cu ora, a cadrelor didactice numite în comisiile de 

îndrumare a doctoranzilor Bodochi Ioan, Neagoie (Olea) Sidonia, din cadrul Școlii Doctorale de Istorie, conform 

tabelelor anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatele dlui lect. univ. dr. Paul Nanu, privind angajarea cu contract 

individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, în regim plata cu ora, a cadrelor didactice numite în comisiile 

de îndrumare a doctoranzilor Machedon Rebeca Rahela, Bucur (Tincu) Bianca Maria și Copîndean (Haiduc) Valentina 

Silvia, din cadrul Școlii Doctorale de Filologie, conform tabelelor anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul de necesitate al dnei conf. univ. dr. Kadar Manuella privind achiziția 

de FEDR în cadrul proiectului cu titlul „Stagii integrate de practică și consiliere profesională pentru absolvenți 

competitivi pe piața muncii” (SIPAC), POCU/626/6/13/131603, pentru dotarea Laboratorului SmartLab cu o valoare 

estimată de 151.000 lei fără TVA. Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu următoarea componență: 
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Președinte: Kadar Manuella 

Membri:  Pârvu Simona 

   Ruscă Daniela 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul de necesitate al dnei conf. univ. dr. Kadar Manuella privind achiziția 

de publicații, materiale educaționale relevante pentru stagii de practică, în cadrul proiectului cu titlul „Stagii integrate de 

practică și consiliere profesională pentru absolvenți competitivi pe piața muncii” (SIPAC), POCU/626/6/13/131603, cu 

o valoare estimată de 19.975 lei fără TVA. Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu următoarea componență: 

Președinte: Kadar Manuella 

Membri:  Pârvu Simona 

   Ruscă Daniela 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui Daniel Melinte privind numirea comisiilor de evaluare a 

proiectelor depuse pentru acordarea granturilor de predare în cadrul proiectului cu titlul „Armonizarea și implementarea 

politicilor pentru internaționalizarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia”, finanțat prin CNFIS-FDI-

2021-0046. 

 

Comisia de selecție 

Președinte:  lect. univ. dr. Mihaela Simion – FDSS 

Membri:   lect. univ. dr. Iuliana Wainberg – FIF 

    lect. univ. dr. Incze Arpad – FSEI 

    Pr. conf. univ. dr. Lucian Colda – FTO 

    lect. univ. dr. Ruxandra Lazea – FSE 

Membri supleanți:  conf. univ. dr. Sorin Arhire - FIF 

    lect. univ. dr. Ovidiu Domșa - FSEI 

    lect. univ. dr. Maria Albu - FDSS 

    Pr. conf. univ. dr. Alexandru Moldovan - FTO 

    conf. univ. dr. Dan Dănulețiu - FSE 

Secretar:   Vomvea Nicoleta 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

Președinte:  conf. univ. dr. Ioana Todor – FDSS 

Membri:   conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleț – FIF 

    conf. univ. dr. Emilian Ceuca – FSEI 

    diac. lect. univ. dr. Răzvan Brudiu – FTO 

    conf. univ. dr. Sorin Deaconu - FSE 

Membri supleanți: prof. univ. dr. Mihai Gligor – FIF 

    prof. univ. dr. Ioan Ienciu – FSEI 

    lect. univ. dr. Alex Angel Hăisan – FDSS 

    pr. lect. univ. dr. Oliviu Botoi – FTO 

    lect. univ. dr. Iulian Dobra – FSE 

Secretar:   Melinte Daniel Mihai 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Cosmin Popa – Gorjanu privind decontarea 

sumei de 178,50 euro reprezentând taxa de indexare a revistei RevCad Journal of Geodesy and Cadastre, sumă 

acoperită din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2021-0463. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Cosmin Popa – Gorjanu privind lista nominală 

a beneficiarilor burselor de performanță științifică acordate din venituri proprii, desemnați în urma evaluării externe 

conform documentului anexat. 
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HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Raluca Ivan privind angajarea cu contract de 

muncă pe durată determinată și timp parțial, în cadrul proiectului cu titlul Corporate Governance in the EU, 621032-

EPP-1-2020-1-RO-EPPJMO-MODULE, a persoanelor nominalizate în referatul anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Nu se aprobă acordul de parteneriat propus de compania EASYDO Digital Technologies 

SRL. 

 

 

  

REȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef Universitate 

Sanda Tomuța         Hava Cristina  


