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Nr. 12678 / 14.07.2021 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 13.07.2021 

 

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

13.07.2021, 

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 aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Manuella Kadar privind cererea de finanțare a 

proiectului cu titlul Achiziționarea de echipamente IT pentru studenții cu burse sociale în vederea desfășurării 

activităților didactice în contextul pandemiei SARS-COV-2, finanțat prin programul POC/882/2/4 Îmbunătățirea 

conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură, cu o 

valoare totală de 588.985,91 lei.  

Se aprobă nota de fundamentare privind bugetul proiectului Achiziționarea de echipamente IT pentru studenții cu 

burse sociale în vederea desfășurării activităților didactice în contextul pandemiei SARS-COV-2, propus pentru 

finanțare prin programul POC/882/2/4 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul 

e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Cosmin Popa – Gorjanu privind scoaterea la 

concurs a postului de responsabil promovare revista AUASO pe pagini profesionale, 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. Se numesc comisiile de concurs cu 

următoarea componență: 

Președinte:  Popa – Gorjanu Cosmin 

Membri:   Arhire Sorin 

    Dănulețiu Dan 

Secretar:   Fîrtat Larisa 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

Președinte:  Maican Silvia 

Membri:   Todor Ioana 

    Muntean Maria 

Secretar:   Fîrtat Larisa 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul 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 comisia 

de îndrumare a doctorandului Onesim Cezar Vasilică, din cadrul Școlii Doctorale de Teologie, conform tabelelor 

anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Levente Dimen privind reînnoirea contractului 

pentru achiziția serviciilor de mentenanță pentru platforma educațională MOODLE, cu o valoare estimată de 10000 lei/ 

an, plus TVA. Se numește comisia de negociere cu următoarea componență: 

Președinte: Găban Vasile Lucian 

Membri:  Dimen Levente 

   Tîrnovean Sorin 

Secretar:  Solyom Ana 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui Daniel Melinte privind lansarea competiției pentru finanțarea a 3 

mobilități transfrontaliere pentru personalul didactic, pentru stagii de predare în universități de prestigiu din străinătate, 
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în cadrul proiectului cu titlul „Armonizarea și implementarea politicilor pentru internaționalizarea Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia”, finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0046 și calendarul de desfășurare a acesteia. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Andreea Muntean, nr. 12590/13.07.2021, privind 

stabilirea componenței echipei implicată în implementarea proiectului cu titlul „ReLeaf Present”, beneficiar 

ASOCIAȚIA XEO, precum și pozițiile ocupate, timpul alocat și costurile salariale prevăzute în cadrul proiectului în 

care UAB are calitatea de partener.  

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se propune aprobării Senatului Metodologia de finanțare a cercetării 

științifice în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, elaborată în baza OME nr. 3747/28.04.2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Cosmin Popa – Gorjanu privind achiziționarea a 

30 de titluri de carte prevăzute în lista anexată, cu o valoare de 11.149,99 lei cu TVA, 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. 9. Se aprobă semnarea Memorandumului privind necesitatea realizării unui cluster de 

învățământ dual – campus integrat profesional, liceal și universitar la nivelul Municipiului Alba Iulia, alături de 

Instituția Prefectului Județului Alba, Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba.    

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu ASOCIAȚIA BICICLIM ALBA 

pentru desfășurarea competiției ALBA CAROLINA BIKE RICE, organizată în data de 04.09.2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei Solyom Ana privind încheierea unui contract pentru furnizarea 

gazelor naturale cu E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA, pe perioada 13.07.2021 – 30.09.2021, cu un preț estimat de 200 

lei/MWh, fără TVA și accize, urmând a se desfășura în această perioadă procedura de achiziție pentru încheierea unui 

nou contract. 

 

     

 

REȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef Universitate 

Sanda Tomuța         Hava Cristina  


