
 

 

     UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

Nr. 31 /19298/28.09.2021 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 28.09.2021 

 

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

28.09.2021, 

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 „Servicii de 

întreținere și reparații lifturi la cantina studențească din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia”, cu o valoare estimată de 16.800 lei fără TVA, pe 2 ani. Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu 

următoarea componență: 

Președinte: ec. Claudia Câmpean 

Membri:  Luca Silviu Florin 

   Ing. Solyom Ana 

Secretar:  Bembea Raluca 

 

 HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă cererile pentru decontarea cheltuielilor din fondurile pentru cercetare 

științifică, conform Ordinului nr. 3747/28.04.2021, următoarelor cadre didactice: 

- lect. univ. dr. Chiciudean Gabriela, în valoare de 3481,84 lei; 

- lect. univ. dr. Chiciudean Gabriela, în valoare de 479,99 lei 

- lect. univ. dr. Hețeg Crina, în valoare de 104,50 euro; 

- prof. univ. dr. Iordăchescu Teodora, în valoare de 3000 lei; 

- prof. univ. dr. Iordăchescu Teodora, în valoare de 2500 lei; 

- prof. univ. dr. Gligor Mihai, în valoare de 3000 lei; 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează și se supune aprobării Senatului propunerea dlui conf. univ. dr. 

Bărbuleț Gabriel privind schimbarea denumirii Facultății de Istorie și Filologie în Facultatea de Istorie, Litere 

și Științe ale Educației. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se avizează și se supune aprobării Senatului redistribuirea orelor din postul de 

asistent, poz. 16, din statul de funcții al Departamentului de Cadastru, Inginerie civilă și Ingineria mediului, 

începând cu data de 11.10.2021, având în vedere suspendarea contractului de muncă al titularului pentru concediul 

de creșterea a copilului.   

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează și se supune aprobării Senatului propunerea Ligii Studenților privind 

calendarul pentru organizarea alegerilor parțiale pentru completarea Senatului și a consiliilor facultăților cu 

reprezentanții studenților, precum și numirea comisiei pentru alegerea studenților, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Sorinel Căpșuneanu pentru angajarea 

cadrelor didactice numire în comisia de îndrumare a doctorandului Mureșan Mihai Dan, cu contract de muncă pe 

perioadă determinată și timp parțial, conform tabelului anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei inf. Despa Otilia privind numirea comisiei de evaluare 

pentru reînnoirea contractului de mentenanță și asistență tehnică în utilizarea sistemului informatic de 

management al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UMS), cu următoarea componență: 

Președinte: inf. Despa Otilia 

Membri:  Tîrnovean Sorin 

   Căpâlnaș Matei 

Secretar:  Bembea Raluca 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian privind: 

- delegarea atribuțiilor și sarcinilor de serviciu din fișa postului dlui Șerdean Ioan Flaviu, administrator 

patrimoniu în cadrul Serviciului de Administrație Patrimoniu și de Aprovizionare, către dl Luca Silviu Florin, din 
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cadrul Serviciului Social, pe perioadele de lipsă a titularului (concedii medicale, concedii de odihnă, concedii fără 

plată, et.).  

- delegarea atribuțiilor și sarcinilor de serviciu din fișa postului dlui Luca Silviu Florin, administrator 

patrimoniu în cadrul Serviciului Social către dl Șerdean Ioan Flaviu, administrator patrimoniu în cadrul Serviciului 

de Administrație Patrimoniu și de Aprovizionare, pe perioadele de lipsă a titularului (concedii medicale, concedii 

de odihnă, concedii fără plată, et.). 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă cererea dnei Calapod Angelica privind restituirea taxei de admitere în 

valoare de 400 lei achitată în sesiunea de admitere la Școala Doctorală de Istorie, septembrie 2021.  

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ionescu Petru privind angajarea, cu 

contract de muncă pe perioadă determinată și timp parțial, a persoanelor nominalizate în tabelul anexat, în cadrul 

programului Erasmus+, contract 2021-1-RO -KA131-HED-000008080. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se avizează și se supune aprobării Senatului cererea dlui prof. univ. dr. Jurcan 

Emil pentru desfășurarea unor activități didactice în anul universitar 2021-2022 în cadrul Facultății de Teologie 

Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în calitate de cadru didactic asociat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se avizează și se supune aprobării Senatului cererea dlui prof. univ. dr. 

Himcinschi Mihai pentru desfășurarea unor activități didactice în anul universitar 2021-2022 în cadrul 

Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Departamentul de Teologie Ortodoxă din Baia Mare, în calitate de cadru 

didactic asociat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian privind angajarea unei 

persoane, cu contract de muncă pe perioadă determinată și timp parțial, în cadrul proiectului cu titlul „Studenți și 

elevi informați despre oferta universitară, consiliați și sprijiniți profesional – pentru acces echitabil, continuare 

și finalizare studii superioare, CNFIS-FDI-2021-0468.  

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă cererea dlui Misaroș Andrei Daniel pentru restituirea parțială a  primei 

tranșe a taxei de studiu, ca urmare a renunțării la contractul de studii din cadrul Facultății de Teologie, conform 

prevederilor din Metodologia de admitere la studii în anul universitar 2021-2022.  

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui Melinte Daniel privind plata taxei pentru rezervarea 

denumirii asociației University Network of International Relations Office – UNIRO, fondată de UAB cu alte 

universități partenere.   

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se supun aprobării Senatului: 

- Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Etică și deontologie universitară. (revizie) 

- Procedura operațională privind consilierea etică și respectarea normelor de conduită etică și 

deontologică la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, PO-Etică-01. (revizie) 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se avizează și se supune aprobării Senatului Regulamentul privind acordarea 

burselor pentru studenți - ciclurile de studii licență și master,  forma de învățământ cu frecvență (revizie). 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. 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. Pascu Teodora Nicoleta, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin privind angajarea 

cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a dnei Mureșan Veronica Cosmina, 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, conform 

documentului anexat. 

  

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin privind 

modificarea unui contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, încheiat în cadrul proiectului 

cu titlul „Acțiuni de consolidare a capacității și a instrumentelor instituționale de susținere a cercetării științifice 
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a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia ”, finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0463, conform documentului 

anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă derogarea de la condiția de deținere a certificatului de absolvire a 

programului de pregătire psihopedagogică în vederea depunerii cererii pentru desfășurarea de activități didactice 

în calitate de cadre didactice asociate pentru: 

- Samoilă Florin, asistent în cadrul Departamentului de Informatică, Matematică și Electronică. 

- Muntean Iulia, lector în cadrul Departamentului de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului. 

- Chiriac Raul, asistent în cadrul Departamentului de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului. 

- Opincariu Marius, asistent în cadrul Departamentului de Administrarea Afacerilor și Marketing 

- Cosmin Ioan, asistent în cadrul Departamentului de Administrarea Afacerilor și Marketing 

- Tamas Szora Gabriel, asistent în cadrul Departamentului de Științe Juridice și Administrative 

 Cadrele didactice menționate vor trebui să parcurgă acest program pe parcursul anului universitar 2021-

2022. 

   

HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă referatul dlui CS I dr. Rotar Marius privind angajarea cu contract 

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

drd. Costin Daniel Țuțuianu, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă referatul dnei Rusca Daniela privind numirea comisiei de recepție 

aferentă achiziției Dotări pentru corp D și corp H privind realizarea obiectivului de investiții „Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale din cadrului corpului D și a corpului H a Universității „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia”, cod SMIS 120779, finanțat prin POR 2014-2020, cu următoarea componență: 

Președinte: Tamas Szora Attila 

Membri:  Corcheș Mihai  

   Despa Otilia 

   Mocanu Ionel 

Secretar:  Rusca Daniela Camelia 

 

HOTĂRÂREA NR. 24. Se aprobă referatul dnei Rusca Daniela privind achiziția de servicii de curierat 

pentru Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu o valoare estimată de 9.500 lei pentru un an. 

 

HOTĂRÂREA NR. 25. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Ștefani Claudiu privind angajarea cu 

contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a peroanelor nominalizate în documentul 

anexat, în cadrul proiectului EURIGHT. 

 

HOTĂRÂREA NR. 26. Se respinge cererea nr. 19080/28.09.2021 pentru desfășurarea activităților 

didactice în sistem on-line, ca excepție de la prevederile HS nr. 22 din 15.09.2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 27. Se avizează și se supune aprobării Senatului revizia Procedurii operaționale PO-

BSP-03 privind întocmirea fișelor de post, desfășurarea și monitorizarea activităților didactice.  

 

HOTĂRÂREA NR. 28. Se avizează și se supun aprobării Senatului revizuirea procedurilor din cadrul 

Serviciului Social: PO-SERVICIUL SOCIAL-01, PO-SERVICIUL SOCIAL-04 ȘI PO-SERVICIUL SOCIAL-

05. 

 

HOTĂRÂREA NR. 29. Se avizează și se supune aprobării Senatului solicitarea Facultății de Drept și 

Științe Sociale, Departamentul de Științe Sociale privind demararea procedurilor de evaluare periodică externă 

ARACIS a domeniului de master Asistență socială, programul de studiu  Proiectarea și Managementul 

Serviciilor Sociale și de Sănătate. 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz  

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

    Sanda Tomuța             Hava Cristina 


