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     UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

Nr. 29 /18399/22.09/2021 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 21.09.2021 

 

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

21.09.2021, 

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 avizează și se propun aprobării Senatului  taxele administrative și tarifele 

aplicate în anul universitar 2021-2022, respectiv: 

- Taxe pentru operațiuni efectuate pe parcursul anului universitar; 

- Taxe pentru eliberări documente școlare; 

- Tariful de cazare în căminele studențești în valoare de 300 lei/lună; Tariful  propus este calculat 

luând în calcul că locurile din căminele studențești vor fi ocupate integral; în cazul în care locurile vor fi 

ocupate parțial valoarea tarifului se va majora în funcție de numărul studenților căminizați. 

- Tarifele aplicate în cadrul Bibliotecii; 

- Tarifele aplicabile în cadrul Biroului Tipografie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă demararea procedurilor de achiziție a serviciilor medicale de medicina 

muncii pentru anul universitar 2021 – 2022, cu o valoare estimată la 35.000 lei, cu TVA inclus. 

Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu următoarea componență: 

Președinte: conf. univ. dr. Panaite Ovidiu 

Membri:  Solyon Ana 

   Joldeș Gabriela 

   Teiușan Ciprian 

   Muntean Luminița 

Secretar:  Bembea Loredana Raluca 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se validează lista nominală a studenților admiși la cazare, copii ai personalului  

didactic și didactic auxiliar, studenți cazuri medicale, studenți orfani sau studenți care provin din plasament. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare cererea dlui lect. univ. dr. 

Avram Alexandru pentru desfășurarea unor activități didactice în regim de plata cu ora, în calitate de cadru 

didactic asociat  în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, filiala Bistrița - Năsăud. 

  

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui Dan Mircea Titus privind achiziția serviciilor de reparații 

curente al cazanului instalației termice și punerea în funcție a cazanelor din centrala termică a Facultății de 

Teologie Ortodoxă, cu o valoare estimată de 50.000 lei cu TVA inclus. 

Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu următoarea componență: 

Președinte: ec. dr. Găban Vasile Lucian 

Membri:  Solyom Ana 

   Muntean George 

Secretar:  Rusca Daniela 

 

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

de reabilitare a centralei termice din campusul universitar, cu o valoare estimată de 207.000 lei cu TVA inclus. 

Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu următoarea componență: 

Președinte: ec. dr. Găban Vasile Lucian 

Membri:  Solyom Ana 
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   Muntean George 

Secretar:  Rusca Daniela 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se propune aprobării Senatului alocarea resurselor umane, materiale 

și financiare pentru organizarea și desfășurarea activităților din cadrul programelor de studii universitare de 

licență, masterat și doctorat prevăzute în documentul anexat, cu respectarea normelor interne și a standardelor 

ARACIS. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se avizează și se propun aprobării Senatului listele nominale cu cadrele didactice 

asociate care vor desfășura activități didactice, în regim plata cu ora, din statele de funcții ale 

departamentelor, în anul universitar 2021-2022. 

 
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatului dnei lect. univ. dr. Maican Silvia privind alocarea sumei de 

760 lei, din fondurile proprii ale universității, pentru decontarea cheltuielilor de cazare a studenților participanți 

la Activitatea extracuriculară privind dezvoltarea competențelor de orientală turistică a studenților de la UAB, 

care se va desfășura în perioada 24-26 septembrie 2021, în zona Munților Șureanu, Luncile Prigoanei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Ștefani Claudiu privind achiziția unor 

servicii de informare, comunicare, diseminare și publicitate, obținerea unui certificat SSL și achiziționarea unui 

domeniu în contul UAB, din bugetul alocat universității în cadrul proiectului EURIGHT. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se avizează decizia Consiliului Facultății de Științe Exacte și Inginerești privind 

respingerea cererii nr. 17475/17.09.2021, pentru modul de desfășurarea a unor activității didactice.  

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Lucian Marina privind achiziția a 3 

pachete interactive de comunicare la distanță, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0468, cu o valoare estimată 

de 23.529 lei, fără TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se propune aprobării Senatului Metodologia privind activitatea de 

susținere a inspecțiilor speciale și a lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea gradului didactice I în 

sistem on-line. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se avizează și se propune aprobării Senatului Procedura operațională 

SEAQ_PO_DPPD_04 privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice (revizie). 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Nu se aprobă cererea nr. 17660/21.09.2021 privind acordarea unei burse de ajutor 

social din fonduri proprii având în vedere că studenții doctoranzii nu se încadrează în prevederile regulamentului 

de acordare a burselor sociale din venituri proprii.  

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dlui Melinte Daniel privind demararea competiției pentru 

finanțarea a 3 mobilități transfrontaliere pentru personalul didactic, mobilități de predare, care se va desfășura 

după calendarul prevăzut în referatul anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei ec. Câmpean Claudia privind demararea procedurilor 

de negociere în vederea închirierii imobilului – Cămin studențesc nr. 4, aflat în proprietatea SC INSTALATORUL 

SA, cu un tarif de 17.000 lei, cu TVA inclus. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Muntean Andreea privind încheierea 

unui acord de parteneriat cu compania NTT DATA România SA, din Cluj-Napoca, parteneriat care se va desfășura 

în cadrul proiectului POCU ID 131587, PEX – Practicăm excelența.   

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dlui Muntean George Marian privind organizarea 

concursului pentru ocuparea a 4 posturi vacante de îngrijitori în cadrul Serviciului Administrație Patrimoniu. 

Comisia de concurs 



 

3 
 

     UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

Președinte: conf. univ. dr. Panaite Ovidiu 

Membri:  Muntean George Marian 

   Albesc Simona 

Secretar:  Muntean Luminița 

Comisia de soluționare contestații 

Președinte: conf. univ. dr. Muntean Andreea 

Membri:  Țibea Ioana 

   Joldeș Gabriela 

Secretar:  Muntean Luminița 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se avizează și se propun aprobării Senatului procedurile operaționale elaborate 

de Centrul de Relații Internaționale, respectiv: PO-CRI-01, PO-CRI-02, PO-CRI-03, PO-CRI-04, PO-CRI-05, 

PO-CRI-06, PO-CRI-07. 

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se avizează și se propun aprobării Senatului modificarea unor articole din 

Regulamentul de implementare a Programului Erasmus+ conform documentului anexat, în concordanță cu HS nr. 

15/15.09.2021.  

 

HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă referatul dnei Petrescu Adina privind returnarea sumei de 50 euro, 

achitată eronat de studentul Ousama Almourie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Popa Dorin privind decontarea unor 

cheltuieli pentru servicii, cu o valoare de 1000 lei, din fondurile de cercetare, conform prevederilor Ordinului nr. 

3747/28.04.2021.   

 

HOTĂRÂREA NR. 24. Se avizează și se propune aprobării Senatului memoriul dlui conf. univ. dr. 

Gabriel Bărbuleț, în calitate de decan al Facultății de Istorie și Filologie, privind preluarea Departamentului 

pentru Pregătirea Personalului Didactic în cadrul Facultății de Istorie și Filologie, cu toate programele de studii 

universitare pe care le gestionează, inclusiv programul de pregătire psihopedagogică și programele pentru 

obținerea gradelor didactice în învățământul preuniversitar. 

 

HOTĂRÂREA NR. 25. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Lucian Găban privind demararea procedurilor 

pentru efectuarea inventarierii anuale a bunurilor din patrimoniul universității, precum și numirea comisiilor de 

inventariere și a comisiei de casare, conform documentului anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 26. Se aprobă referatul dnei inf. Despa Otilia privind demararea procedurilor pentru 

reînnoirea contractului de mentenanță și asistență tehnică în utilizarea sistemului de management al universității 

(UMS), încheiat cu SC RED POIT SOFTWARE SOLUTION SRL, pe o perioadă de 1 an.     

 

HOTĂRÂREA NR. 27. Având în vedere nota de informare a dnei ec. Contor Tamara, nr. 

17574/20.09.2021, se solicită Facultății de Teologie Ortodoxă finalizarea inventarierii lucrărilor executate în 

mozaic de studenții specializării Artă sacră.  

 

HOTĂRÂREA NR. 28. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Dimen Levente privind angajarea unor 

persoane, cu contracte individuale de muncă pe durată determinată și timp parțial, în cadrul proiectului „Stagiu 

de practică – primul pas spre primul job”, cod POCU 626/6/13/131605.   

 

HOTĂRÂREA NR. 29. Se aprobă referatele 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 comisiile de 

îndrumare a doctoranzilor: drd. Bustan Vasile Dan,  drd. Brisc Petru și Pocol Tătar Mihai Traian, din cadrul Școlii 

Doctorale de Teologie.                                                                                                                                                                                           

  

HOTĂRÂREA NR. 30. Se aprobă referatul dlui Melinte Daniel privind angajarea unor persoane, cu 

contracte individuale de muncă pe durată determinată și timp parțial, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0046. 
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HOTĂRÂREA NR. 31. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Căpușneanu Sorinel privind angajarea cu 

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

îndrumare a drd. Pascu (Mihăilă) Luciana Simona, din cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 32. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Câmpan privind achiziția 

serviciilor de sonorizare exterioară pentru desfășurarea festivităților de acordare a titlului de Doctor Honoris 

Causa, din 3 octombrie 2021, cu o valoare estimată de 800 lei, plus TVA.                                                                                                                                                                                           

 

HOTĂRÂREA NR. 33. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Câmpan privind achiziția serviciilor 

de sonorizare exterioară pentru desfășurarea festivităților de deschide anului universitar 2021-2022, din 4 

octombrie 2021, cu o valoare estimată de 1200 lei, plus TVA. 

                                                                                                                                                                                                                                              

HOTĂRÂREA NR. 34. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Tamas Szora Attila privind achiziționarea 

din veniturile universității, a unui număr de 20 de scaune de birou rotative, cu un cost estimat de 250 lei/bucată, 

necesare derulării activităților din corpul H.   

 

HOTĂRÂREA NR. 35. Se aprobă referatele CSUD privind retribuirea cadrelor didactice numite în 

comisiile de doctorat a doctoranzilor: drd. Marinuț Ciprian Claudiu (SDI), Pușcaș (Dinistranu) Diana Lora (SDF), 

Moldovan (Trif) Ramona Maria (SDF) și Marin (Oltean) Sabina Larisa (SDF).  

 

HOTĂRÂREA NR. 36. Se aprobă cererea studentei Muntean Luiza Alexia, privind returnarea subvenției 

aferentă specializării Drept, de care a beneficiat pe perioada anului universitar 2020-2021, ca urmare a admiterii 

sale la Academia de |Poliție „Al. I. Cuza” din București.      

 

HOTĂRÂREA NR. 37. Se avizează cererea nr. 17605/20.09.2021 privind modul de desfășurare a 

activităților didactice în baza dovezilor justificative și acordul Departamentului de Științe Sociale. 

 

HOTĂRÂREA NR. 38. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Kadar Manuella privind organizarea 

concursului pentru ocuparea postului vacant de Informatician debutant, poz. 243, în cadrul Centrului pentru 

Managementul Proiectelor.  

Comisia de concurs 

Președinte: conf. univ. dr. Kadar Manuella 

Membri:  asist. univ. drd. Nagy Onița Daniela  

   conf. univ. dr. Bărluțiu Adriana  

Membru supleant: inf. Despa Otilia 

Secretar:  Muntean Luminița 

Comisia de soluționare contestații 

Președinte: conf. univ. dr. Muntean Andreea 

Membri:  conf. univ. dr. Rotar Corina 

   conf. univ. dr. Popa Lucian 

Secretar:  Muntean Luminița 

 

HOTĂRÂREA NR. 39. Se aprobă referatul dlui conf. 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 abonamentelor la revistele electronice din domeniul Drept, menționate în referatul nr. 

17185/16.09.2021, în valoare de 6690 lei cu TVA. 

  
HOTĂRÂREA NR. 40. Se aprobă referatul dlui conf. 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 obiectelor de 

inventar prevăzute în referatul nr. 17217/16.09.2021, cu o valoare estimată de 18.880 lei cu TVA. 
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HOTĂRÂREA NR. 41. Având în vedere adresa ME nr. 515/GP/20.09.2021, locurile destinate 

absolvenților de licee din mediul rural și candidaților de etnie romă, care nu s-au ocupat în sesiunile de admitere 

la studii universitare de licență, masterat și doctorat, se vor aloca candidaților care au concurat pentru locurile 

repartizate statistic.   

 

HOTĂRÂREA NR. 42. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina privind semnarea acordului 

de parteneriat cu compania Societatea DOTICCA SRL din Cluj-Napoca.  

 
 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz  

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța             Hava Cristina 


