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     UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

Nr. 41/26279/03.12.2021 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

întrunit în data de 03.12.2021  

 

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

03.12.2021, 

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 referatele următoarelor cadre didactice privind decontarea unor cheltuieli din 

fondurile de cercetare științifică, conform Ordinului ME nr. 3747/28.04.2021: 

- conf. univ. dr. Arhire Sorin, cheltuieli de revizuire lingvistică în valoare de 670 lire sterline (aprox. 3920 lei) 

- asist. univ. drd. Muntean Raul Ioan , 2 taxe de publicare articole în valoare de 296 lei, respectiv 593 lei; 

- asist. univ. drd. Roșa Alin Cristian, taxă de publicare articol în valoare de 593 lei; 

- conf. univ. dr. Popa Cristian Ioan, cheltuieli de revizuire lingvistică în valoare de 600 lire sterline (aprox. 

3490 lei). 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui Melinte Daniel privind decontarea biletului de avion al dnei conf. 

univ. dr. Andreea Muntean, în sumă de 207,43 euro, beneficiară a unei mobilități de predare la Universitatea de 

Tehnologie West Pomeranian din Szczecin, în cadrul proiectului Armonizarea și implementarea politicilor pentru 

internaționalizarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, CNFIS-FDI-2021-0046, mobilitate care s-a anulat 

din cauza situației epidemiologice. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Bîrluțiu Adriana privind plata taxelor de 

actualizare a informațiilor din RNCIS pentru programele de studii universitare de licență Asistență socială (IF) și 

Contabilitate și informatică de gestiune (ID).  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind retribuirea referenților de 

specialitate numiți în comisia pentru analiza și evaluarea tezei de doctorat susținută de studentul drd. Motora Andrei 

Vasile, în domeniul Teologie.  

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Hăisan Angel Alex pentru încheierea acordului de 

parteneriat între S.C. ALEX KINETO EVALUARE S.R.L. din Aiud și UAB, prin Centrul de Cercetări în Educație 

Fizică, Sport și Kinetoterapie, din cadrul Departamentului de Educație Fizică și Sport.   

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante: 

- Director General Administrativ – administrator financiar gr. I (S) 

- Se avizează și se propune Senatului spre aprobare transformarea postului vacant de consilier juridic gr. I  în 

post de Consilier juridic gr. II (S) în cadrul Oficiului Juridic în vederea scoaterii ulterioare la concurs. 

- Subinginer gr. II (SSD), în cadrul Compartimentului SSM. 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare Regulamentul privind acordarea 

burselor pentru studenți – ciclurile de studii de licență, masterat și doctorat, forma de învățământ cu frecvență, în 

cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina privind încheierea acordului de 

parteneriat cu compania NTT DATA ROMÂNIA SA din Cluj Napoca având ca obiective aprofundarea cunoștințelor 

și dobândirea competențelor din domeniul Informatică prin pregătire practică, precum și colaborarea în cadrul unor 

proiecte de dezvoltare hardware și software.  

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana privind încheierea contractului cu operatorul 

RER VEST SRL pentru asigurarea serviciilor de salubrizare, pe perioadă nedeterminată (fără depășirea duratei 
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contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare), precum și tarifele lunare practicate, 

respectiv: 

- 424,86 lei fără TVA/lună – colectare și transport deșeuri reciclabile (hârtie/carton); 

- 745,15 lei fără TVA/lună – colectare și transport deșeuri reciclabile (plastic/metal); 

- 5929,46 lei fără TVA/lună – colectare și transport deșeuri reziduale; 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana privind încheierea contractului cu SC 

PRODINF Software, prin negociere directă, în vederea asigurării serviciilor de mentenanță și asistență tehnică pentru 

sistemul informatic EMSYS HR (calcul salarii). Se numește comisia de negociere formată din: 

Președinte: Joldeș Gabriela 

Membri:  Todor Marinela 

   Golcea Petronela 

Secretar:  Solyom Ana 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei Tătar Corina pentru achiziția publicațiilor propuse de 

Facultatea de Teologie Ortodoxă, conform listelor anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare transformarea postului vacant de 

secretar instituție de învățământ, poz. 241, în post de referent de specialitate – debutant, în cadrul Centrului pentru 

Transfer Tehnologic, în vederea scoaterii ulterioare la concurs. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare prelungirea modalității de desfășurare 

a activităților didactice în perioada 06.12.2021 – 17.12.2021, respectiv participarea în sistem on-line la activitățile 

didactice a tuturor studenților/cursanților, conform scenariului 3 prevăzut în OM 5338/01.10.2021. 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz  

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

    Sanda Tomuța          Hava Cristina 
 


