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     UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

Nr. 25/12053/06.07.2021 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 06.07.2021 

 

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

06.07.2021, 

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 înaintează Senatului spre aprobare Planurile de învățământ 

pentru programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat, pentru anul universitar 

2021/2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare demararea procedurilor privind 

inițierea programului de studii universitare de master Dreptul afacerilor, al tehnologiilor și al inteligenței 

artificiale, în domeniul Drept, la propunerea Departamentului de Științe Juridice și Administrative. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei Ana Solyom privind prelungirea, prin Act adițional, a 

Contractului de furnizare gaze naturale nr. 312/13.07.2021, încheiat cu E.ON Energie România SA, până la data 

de 31.08.2021, fără a se modifica celelalte clauze ale contractului. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei Ana Solyom privind achiziționarea serviciilor de asigurare 

a clădirilor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru perioada 2021-2022, cu o valoare estimată a 

cheltuielilor implicate de aceste servicii de 19.000 lei (nu se percepe TVA). 

  

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Vasile Lucian Găban privind achiziția lucrărilor de 

execuție a rețelelor exterioare de incintă – alimentare cu apă – de la branșament la intrare în clădire respectiv, 

rețele exterioare de canalizare ape uzate menajere – de la clădire la cămin de racord, aferente Căminului studențesc 

ce se construiește prin CNI, în Alba Iulia, str. Pinului, nr. 45. Valoarea estimată a lucrărilor este de 400.000 lei 

fără TVA și va fi suportată de Universitate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Vasile Lucian Găban privind achiziția serviciilor de 

proiectare sistematizare verticală – amenajări exterioare (platforme, alei pietonale și circulabile, parcaje auto), 

aferente Căminului studențesc ce se construiește prin CNI, în Alba Iulia, str. Pinului, nr. 45. Valoarea estimată a 

lucrărilor este de 2.200 lei fără TVA și va fi suportată de Universitate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Cosmin Popa-Gorjanu, director al 

proiectului Acțiuni de consolidare a capacității și instrumentelor instituționale de susținere a cercetării științifice 

a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, CNFIS-FDI-2021-0463, privind achiziția serviciilor de 

verificare radiologică anuală a echipamentului spectrometru de fluorescență cu raze X, ARL QUANT, cu o 

valoare estimată de 5.000 lei, acoperită din bugetul proiectului. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Cosmin Popa-Gorjanu, director al 

proiectului Acțiuni de consolidare a capacității și instrumentelor instituționale de susținere a cercetării științifice 

a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, CNFIS-FDI-2021-0463, privind achiziționarea aplicației 
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legislative pentru cercetare juridică Sintact.ro. Prețul abonamentului anual pentru un număr de 16 utilizatori este 

de 8.828,61 lei cu TVA, va fi suportat din bugetul proiectului. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Cosmin Popa-Gorjanu, director al 

proiectului Acțiuni de consolidare a capacității și instrumentelor instituționale de susținere a cercetării științifice 

a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, CNFIS-FDI-2021-0463, privind achiziționarea din bugetul 

proiectului a unui număr de 97 de titluri conform referatului nr. 11312/28.06.2021, care cuprinde lista de cărți, în 

valoare de 42.109 lei, la solicitarea Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare completarea componenței 

Comisiei centrale de admitere cu dna Felicia Staicu și cu dl George Marian Muntean, conform referatelor nr. 

11937/05.07.2021 și nr. 11942/05.07.2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare componența comisiilor pentru 

examenul de admitere la studiile universitare de doctorat și la studiile postdoctorale de cercetare avansată, 

în sesiunea Septembrie 2021, conform referatului nr. 11776/01.07.2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare organizarea alegerilor 

academice parțiale pentru ocuparea posturilor vacante cu reprezentanții studenților în Senat și în Consiliul 

Facultății de Științe Economice, cu stabilirea ulterioară a calendarului. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ioan Dan Topor privind încheierea unui 

parteneriat academic cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, având ca scop facilitarea participării 

studenților la activități de educație financiară. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Adriana Bîrluțiu privind angajarea 

persoanei nominalizate în tabelul anexat, cu contract individual de muncă cu timp parțial, încheiat pe durată 

determinată, în cadrul proiectului Îmbunătățirea calității activității didactice la Universitatea „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia prin dezvoltarea de soluții informatice, formare profesională continuă și instrumente de 

benchmarking, CNFIS-FDI-2021-0287. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei ec. Claudia Cîmpean privind organizarea concursului 

necesar ocupării, pe durată nedeterminată, a postului vacant de muncitor calificat – bucătar/ospătar II, din cadrul 

Serviciului Social – Cantina studențească. 

 Se aprobă comisia de concurs cu următoarea componență: 

 Președinte: ec.dr. Vasile Lucian Găban  

 Membri: ec. Claudia Cîmpean 

   adm. Silviu Luca 

 Secretar: Luminița Muntean 

Se aprobă comisia de soluționare a contestațiilor cu următoarea componență: 

 Președinte: conf.univ.dr. Andreea Muntean  

 Membri: ing. Ana Solyom 

   Ec. Emilia Hulea 

 Secretar: Luminița Muntean 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Emil Ioan Jurcan privind angajarea cu 

contract individual de muncă cu timp parțial, încheiat pe durată determinată, în regim plata cu ora, a cadrelor 

didactice numite în comisia de îndrumare a doctorandului Alexandru Nicolae Agignoaei.  
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HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dlui CS I dr. Marius Rotar privind angajarea cu contract 

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

numite în comisiile de îndrumare a doctoranzilor Ana Maria Carstea și Claudiu Purdea.  

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind retribuirea 

referenților oficiali ai comisiei de specialitate pentru evaluarea tezelor de doctorat a drd-ului Dan-George Anghel, 

Domeniul Istorie și a drd-ului Ștefan-Gabriel Caraș, Domeniul Teologie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă solicitarea dnei asist. univ. dr. Florina Voicu, din cadrul 

Departamentului de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului, Facultatea de Științe Exacte și Inginerești, 

privind încetarea concediului pentru creșterea copilului și reluarea activităților, începând cu data de 01.08.2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Carmen Paștiu privind angajarea persoanei 

nominalizate în tabelul anexat, cu contract individual de muncă cu timp parțial, încheiat pe durată determinată, în 

cadrul proiectului SAS UAB – Provocări, abilități și competențe, CNFIS-FDI-2021-0127. 

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă solicitarea studentului Napoleon Muntean, din cadrul specializării 

Istorie, Facultatea de Istorie și Filologie, privind scutirea de la achitarea taxei de înscriere la examenul de licență, 

în cuantum de 100 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă referatul dlui Daniel Mihai Melinte privind deplasarea în Republica 

Moldova, la sediul Bibliotecii Alba Iulia din Chișinău, în vederea organizării procesului de înmatriculare a 

candidaților români de pretutindeni, sesiunea iulie 2021, în perioada 18 - 27 iulie 2021. Cheltuielile în valoare 

aproximativă de 1250 USD, vor fi suportate din fondurile dedicate admiterii.  

 

HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă distribuirea numărului de locuri alocat fiecărei Facultăți pentru 

Programul Național „Tabere studențești” – 2021, după cum urmează: 

 

FACULTATE Nr locuri tabere 

Facultatea de Istorie și Filologie 3 

Facultate de Științe Economice 7 

Facultate de Științe Exacte și Inginerești 6 

Facultate de Drept și Științe Sociale 15 

Facultate de Teologie Ortodoxă 3 

TOTAL 34 

 

HOTĂRÂREA NR. 24. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Adriana Bîrluțiu privind depunerea cererii 

de finanțare cu titlul Detecting depression and other mental disorders in social media during (and after) COVID-

19, în cadrul competiției Proiecte de cercetare exploratorie PN-III-ID-PCE-2021-3. 

 

HOTĂRÂREA NR. 25. Se aprobă solicitarea ACS Student Sport Alba Iulia privind încheierea unui nou 

Contract de comodat pentru sediul clubului, pe o durată de 4 ani. 

 

HOTĂRÂREA NR. 26. Se aprobă referatul dnei Carmen Pancu privind achiziția unui copiator necesar 

pentru desfășurarea în condiții optime a activității din cadrul Secretariatului Rectoratului Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, în valoare de 25.000 lei, TVA inclus. 

 

HOTĂRÂREA NR. 27. Consiliul de Administrație ia act de informarea Ministerului Educației privind 

recomandările Ministerului Afacerilor Externe de evitare a participării la evenimente științifice, educaționale și 
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culturale organizate fizic, în regim hibrid sau online de către entități aflate sub controlul Federației Ruse pe 

teritoriul Peninsulei Crimeea. 

 

HOTĂRÂREA NR. 28. Nu se aprobă solicitarea studentei Ecaterina Covaci, din cadrul specializării Drept, 

Facultatea de Drept și Științe Sociale, privind înscrierea la sesiunea specială de examene, pentru anul universitar 

2020-2021. 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz  

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța            Hava Cristina 


