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     UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

Nr. 28/16945 / 14.09.2021 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 14.09.2021 

 

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

14.09.2021, 

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 ec. Claudia Câmpean privind achiziția publică: Furnizare 

de produse alimentară pentru Cantina studențească, cu valorile estimate de achiziție prevăzute în referatul anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se propun aprobării Senatului taxele de studiu pentru toți anii de 

studiu, aplicate în anul universitar 2021 – 2022, pentru specializările / programele de studii universitare de licență, 

de masterat, de doctorat, anul pregătitor și pentru programul de pregătire psihopedagogică. 

Se aprobă datele limită de plată a tranșelor la taxele de studiu, respectiv: 

Tranșa I   – până la data de 30.10.2021 

Tranșa a II-a  – până la data de 17.12.2021 

Tranșa a III-a  - până la data de 17.03.2022 

Tranșa a IV-a  - până la data de 29.04.2022 pentru anii terminali 

- până la data de 17.05.2022 pentru anii intermediari 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează și se propune aprobării Senatului schimbarea denumirii Facultății de 

Științe Exacte și Inginerești în Facultatea de Informatică și Inginerie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se acordă derogarea de la condiția de deținere a certificatului de absolvire a 

programului de pregătire psihopedagogică pentru dna dr. Elena Izabela Lazăr, în vederea depunerii cererii pentru 

desfășurarea de activități didactice în calitate de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului CICIM. 

  

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. ing. Andreea Begov Ungur privind 

implementarea a 2 programe de tip visiting – professor în cadrul Departamentului CICIM, respectiv: 

- Conf. univ. dr. Peter Udvardy, de la Universitatea Obuda, Ungaria, pentru specializarea MTC, anul III, 

sem. I.  

- Lect. univ. dr. Latofat Rakhimova, de la Tashkent State Technical University, din Tashkent, 

Uzberkistan, pentru specializarea Ingineria mediului, anul III, sem. I. 

Se aprobă referatele dlui Daniel Melinte privind suportarea cheltuielilor ocazionate de desfășurarea 

programelor de tip visiting-professor, în valoare maximă de 9000 lei fiecare, din bugetul proiectului CNFIS-

FDI-2021-0046. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Mihaela Aldea privind prelungirea cu 12 luni 

a contractului individual de muncă pe durată determinată al dnei Boca Liana Luminița, pe postul de asistent 

universitar, poz. 22, din statul de funcții al Departamentului de Informatică, Matematică și Electronică. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se transmite Senatului propunerea DCICIM privind transformarea 

postului de asistent, poz 16 din statul de funcții, din asistent pe durată determinată în asistent pe perioadă 

nedeterminată, în baza art. 35 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare vacante în UAB și validarea ocupării lui de dna asist dr. Voicu Florina. 

 
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Angel-Alex Hăisan privind decontarea 

cheltuielilor de participare la un curs de perfecționare, în valoare de 792,20 USD, din fondurile pentru cercetarea 

științifică (cf. Ordinului nr. 3747/28.04.2021). 
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HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Angel-Alex Hăisan privind decontarea 

cheltuielilor de participare la o conferință științifică, în valoare de 314,60 €, din fondurile pentru cercetarea 

științifică (cf. Ordinului nr. 3747/28.04.2021). 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui asist. univ. drd. Petronela Hăisan privind decontarea 

cheltuielilor ocazionate de participarea la Școala de vară în Podiatrie, în valoare de 100 lei, din fondurile pentru 

cercetarea științifică (cf. Ordinului nr. 3747/28.04.2021). 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se avizează și se propun aprobării Senatului: 

- Numărul de formații de studii pe ani de studiu și specializări/programe de studii, în anul universitar 

2021-2022. 

- Statele de funcții ale departamentelor didactice în anul universitar 2021-2022. 

 

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

contractului individual de muncă al dnei Solyom Ana în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0468, conform 

tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei ing. Ana Solyom privind prelungirea prin act adițional a 

contractului de furnizare a gazelor naturale, încheiat cu E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA, începând cu 01.10.2021 

până la data de 31.12.2021, cu prețul de 246,37 lei/MWh. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian privind achiziția serviciilor 

de proiectare, respectiv a lucrărilor de execuție a instalației de utilizare a gazelor naturale (de la branșament la 

clădirea căminului studențesc aflat în construcție pe str. Pinului nr. 45), cu o valoare estimată de 64.000 lei, cu 

TVA. Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu următoarea componență: 

Președinte:  ec. dr. Gaban Vasile Lucian 

Membri:  ing. Solyom Ana 

   Ruscă Daniela 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei Tomuța Sanda privind participarea la un curs de formare 

profesională în domeniul protecției datelor și decontarea cheltuielilor aferente  în valoare de 650 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Consiliul de Administrație ia act de notificarea dnei Cocian Liliana privind 

continuarea executării contractului individual de muncă până la data de 30.09.2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Nanu Paul privind angajarea cu contract 

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

drd. Vieru Cristian Petru din cadrul Școlii Doctorale de Filologie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Paștiu Carmen privind angajarea cu 

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

în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0127. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dnei ec. Contor Tamara privind plata cotizației anuale către 

Asociația pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba, în valoare de 6000 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă referatul dnei ec. Contor Tamara privind demararea procedurilor de 

negociere în vederea încheierii unui nou contract de mentenanță și asistență tehnică pentru sistemul EMSYS 

FINANCIAR, începând cu data de 15 septembrie 2021. 

Se numește comisia de negociere cu următoarea componență: 

Președinte:  ec. dr. Găban Vasile 

Membri:  ec. Solyom Ana 

   Ec. Dragomir Viorica Maria 

Secretar:  Rusca Daniela Camelia 

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Emil Ioan Jurcan privind angajarea cu 

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

îndrumare a drd. Usca Gheorghe Nicolae din cadrul Școlii Doctorale de Teologie. 
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HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă cererea dlui Nan Florin Ioan, admis în anul I la studii universitare de 

doctorat, pentru returnarea primei tranșe a taxei de studii  achitate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 23. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare cererea dlui prof. univ. Georgiu 

Gurie pentru desfășurarea unor activități didactice în anul universitar 2021-2022, în calitate de cadru didactic 

asociat, în cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad. 

 

HOTĂRÂREA NR. 24. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Popa Maria privind depunerea cererii de 

finanțare, în calitate de partener, a proiectului New class of emerging materials used in oral tissue disorders by 

photodynamic therapy, în cadrul competiției UEFISCDI – Proiect experimental demonstrativ, PN-III-CERC-CO-

PED-3-2021, fără contribuție UAB. 

 

HOTĂRÂREA NR. 25. Se avizează și se supune aprobării Senatului acordarea titlului de DOCTOR 

HONORIS CAUSA actorului Florin Piersic, la propunerea Facultății de Istorie și Filologie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 26. Se aprobă referatul CSUD privind retribuirea cadrelor didactice numite în comisia 

de doctorat a dnei drd. Iordache Irina Diana, de la Școala Doctorală de Contabilitate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 27. Se aprobă referatul dlui Muntean George privind achiziția unei mașini de aspirat 

și spălat pardoseli, în valoare estimată de 25.000 lei cu TVA.   

 

HOTĂRÂREA NR. 28. Se aprobă referatul dnei ing. Corina Tătar privind achiziția unei imprimante de 

carduri Evolis Primacy Duplex, cu software de printare CardPresso XS, cu o valoare estimată de 10.000 lei, 

inclusiv TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 29. Se avizează și se supune aprobării Senatului modificarea Regulamentului privind 

implementarea programului Erasmus+. 

 

HOTĂRÂREA NR. 30. Se avizează și se supune aprobării Senatului organizarea unei noi sesiuni de 

admitere la studii universitare de licență a candidaților români de pretutindeni, cu următorul calendar: 

20-22 septembrie 2021 – înscrierea candidaților 

23 septembrie 2021 – ierarhizarea candidaților înscriși și comunicarea rezultatelor 

24-30 septembrie 2021 – confirmarea de către candidați a locurilor pe care au fost admiși  

 

HOTĂRÂREA NR. 31. Se aprobă referatele CRI, nr. 14022 și nr. 14079 din 30.07.2021, privind admiterea 

cazului de forță majoră cauzată de pandemia COVID-19 în cazul a 2 persoane, respectiv Avezmetov Jakhongir și 

Yuldashev Akmal, de la Uzbekistan Wold Languages University, din Tashkent, Uzbekistan, participanți la acțiuni 

de mobilitate de formare în cadrul programului Erasmus+. Se aprobă, pentru fiecare caz menținerea grantului de 

130 USD din totalul de 1510 euro. 

 

HOTĂRÂREA NR. 32. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Dimen Levente privind tipărirea în Seria 

Didactica a cursului Biologia apei, aerului și a solului, necesar specializării Ingineria mediului.  

 

HOTĂRÂREA NR. 33. Se avizează și se supun aprobării Senatului revizia procedurilor propuse de Centrul 

pentru Managementul Proiectelor, respectiv, PO_CMP_03, PO_CMP_04 ȘI PO_CMP_05. 

 

HOTĂRÂREA NR. 34. Se avizează și se supun aprobării Senatului revizia procedurilor din cadrul 

Compartimentului de Audit, respectiv: SEAQ_PO_CAPI_01, SEAQ_PO_CAPI_02 și SEAQ_PO_CAPI_03. 

 

HOTĂRÂREA NR. 35. Se avizează și se supun aprobării Senatului revizia procedurilor din cadrul 

Serviciului Financiar - Contabil, respectiv: PO_SFC_02, PO_SFC_03 și PO_SFC_04. 

 

HOTĂRÂREA NR. 36. Se avizează și se supune aprobării Senatului revizia procedurii din cadrul Arhivei, 

respectiv: SEAQ_PO_ARHIVA_UAB_01. 

 

HOTĂRÂREA NR. 37. Se avizează și se supune aprobării Senatului susținerea examenului de finalizare a 

studiilor universitare de licență, de către absolvenții specializării Inginerie urbană și dezvoltare regională, în 

cadrul Universității Tehnice de Construcții din București.  
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HOTĂRÂREA NR. 38. Se avizează și se supune aprobării Senatului scenariul de desfășurare a activităților 

didactice din semestrul I a anului universitar 2021-2022, după cum urmează: 

Pentru studiile de licență 

- formațiile de studii cu peste 80 de studenți în sistem on-line (activități de tip cursuri) 

- formațiile de studii sub 80 de studenți în sistem față în față (activități de tip cursuri, seminarii, laboratoare, 

lucrări practice) 

Pentru studii de masterat 

- activități didactice în sistem on-line, cu recomandarea de a se organiza întâlniri periodice, față în față 

Pentru studii de doctorat 

- sistem hibrid, față în față /on line  

 

HOTĂRÂREA NR. 39. Se aprobă referatul dnei ec. Claudia Cîmpean privind măsurile de prevenție a 

răspândirii pandemiei COVID-19 aplicate în procesul de cazare a studenților. Cazarea va avea loc în perioada 28 

– 30 septembrie 2021, între orele 08 – 18.00. 

Accesul studenților care au obținut loc în cămine se va face pe baza dovezii de vaccinare (schema completă), 

cu dovada rezultatului negativ al testului RT-PCR efectuat cel cel mult 72 de ore înainte sau dovada 

rezultatului negativ al testului antigen rapid efectuat cu cel mult 48 de ore înainte.  

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz  

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța            Hava Cristina 


