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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 02.07.2019 

 

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

02.07.2019, 

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 organizarea unei sesiuni extraordinare, pentru studenții din anul 

terminal al studiilor universitare de masterat, în cadrul sesiunii extraordinare pentru absolvenți, din sesiunea 

septembrie 2019. Perioada de desfășurare a sesiunii extraordinare va fi stabilită și anunțată studenților de către 

fiecare facultate. Înscrierea studenților se face în baza cererilor depuse la secretariatul facultății și a achitării 

taxei în valoare de ½ din valoarea creditelor aferente disciplinei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă acordarea unei creșteri salariale diferențiale, din veniturile proprii ale 

UAB, dnei lect. univ. dr. Muntean Maria, în calitatea de Director al Centrului de Transfer Tehnologic, pe 

perioada 01.07.2019-31.12.2019. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3.  Se aprobă angajarea în regim plata cu ora a persoanelor numite în comisiile de 

îndrumare a doctoranzilor Iordache Irina Diana și Alexa (Stanciu) Cristina, din cadrul Școlii Doctorale de 

Contabilitate, conform referatului dlui lect. univ. dr. Topor Dan Ioan, nr. 13111/01.07.2019. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Muntean Maria pentru organizarea 

concursului de ocupare a unui post vacant, de expert dezvoltare sistem informatic (pe perioada 01.08.2019 – 

31.08.2019, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660, în condițiile prevăzute în referatul nr. 

13129/01.07.2019. Se aprobă numirea comisiilor din cadrul concursului, cu următoarea  componență: 

Comisia de concurs 

 Președinte: Muntean Maria  

 Membri:  Muntean Andreea 

   Roman Negoi Ana Maria 

Secretar:  Lupșa Liliana 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

Președinte: Popa Gorjanu Cosmin 

Membri:  Bara Angela 

   Herțeg Crina 

Secretar:  Lupșa Liliana 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Kadar Manuella privind demararea 

elaborării a 3 proiecte în calitate de beneficiar, în cadrul competiției POCU 2014-2020, Axa 6.13 Stagii de 

practică, respectiv: 

1. Stagii integrate de practică și consiliere profesională pentru absolvenți competitivi pe piața muncii 

– SIPAC (buget proiect – 1.000.000 euro, contribuție UAB – 20000 euro); 

2. Stagiu de practică – primul pas spre job  (contribuție UAB– 20000 euro); 

3. Stagii de practică pentru studenți (contribuție UAB – 20000 euro); 

Managerii de proiect vor fi selectați dintre cadrele didactice ale universității prin procedură de selecție. 

Pentru selecția partenerilor se va aplica procedura de selecție conform reglementărilor în vigoare.  

Bugetul proiectelor și contribuția UAB va fi definitivată în urma selecției partenerilor și elaborarea 

proiectelor. 
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HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona, în calitate de director 

al proiectului CNFIS-FDI-2019-0327, pentru angajarea dnei Rotar Claudia, pe postul de responsabil GDPR,  

cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, conform tabelului anexat.  

  

 

Reprezentant legal și ordonator de credite  

Prof. univ. dr. Adela Socol 

 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Rotar Claudia           Hava Cristina 

 


