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

Nr. 35 / 23227 / 08.10.2019 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 08.10.2019 

 

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

08.10.2019, 

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 referatul dnei conf. univ. dr. Gavrilă - Paven Ionela privind 

decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea mesei rotunde pentru promovarea specializărilor 

Administrarea afacerilor și Economia comerțului, turismului și serviciilor, organizată în perioada 09 – 11 

octombrie 2019, cu o valoare estimată de 1350 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Consiliul de Administrație ia act de informarea Biroului IT privind situația 

camerelor video instalate în cadrul universității și solicită Direcției Generale Administrative luarea măsurilor 

de verificare a acestora din punct de vedere tehnic și funcțional, precum și întocmirea unui plan de dispunere 

a tuturor dispozitivelor de supraveghere video instalate în instituție, realizate de firma cu care s-a încheiat un 

contract de mentenanță. Realizarea măsurilor de verificare și planurile de dispunere a camerelor video se vor 

prezenta Consiliului de Administrație. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Kadar Manuella privind cererile de 

finanțare care urmează a fi depuse în cadrul competițiilor lansate de MCI, PNCDI III, pentru perioada 2015-

2020, respectiv: 

1. PED 2019 - Proiect Experimental Demonstrativ, Big Data Analytics for Life Quality Monitoring in 

Smart Cities (LifeQM), director proiect, conf. univ. dr. Kadar Manuella, buget 598.559 lei; 

2. PED 2019 - Proiect Experimental Demonstrativ CCM-ISDS: Ceramic Color Modelling: Innovative 

Solutions based on Data Science, director Prof. univ. dr. Breaz Daniel, buget 600.000 lei  

3. TE – Proiect de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente: Stochastic systems with 

applications (Sisteme stochastice cu aplicatii), director proiect, Lect. univ. dr. Popa Ioan – Lucian, 

buget 449.006 lei; 

4. TE – Proiect de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente: Network inference using 

transfer learning and topology information; director proiect, conf. univ. dr. Bîrluțiu Adriana, buget 

449.489 lei; 

5. PED 2019 - Proiect Experimental Demonstrativ: Elaborarea unor produse inovatoare din materiale 

avansate (mortare), folosite în reabilitarea clădirilor de patrimoniu (EPIMAP); director proiect, conf. 

univ. dr. Popa Dorin, buget 600.000 lei;  

6. PED 2019 - Proiect Experimental Demonstrativ Heteroatoms dopped-graphene nanocomposite to 

improve the anti-coorosive coatings technologies; Responsabil UAB – Conf. univ. dr. Varvara 

Simona, Partener (Beneficiar - ITIM Cluj Napoca), buget 280.000 lei. 

În cadrul bugetelor totale contribuția UAB este 0 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă cererea dlui dr. Ursu Dragoș Dumitru, muzeograf la Muzeul 

Național al Unirii din Alba Iulia, privind găzduirea de către UAB a proiectului pe care intenționează să-l 

depună în cadrul competiției de proiecte de cercetare postdoctorale finanțate de UEFISCDI (PD-2019), cu 

aplicarea  unor cheltuieli de regie de 15 %. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă cererea dnei dr. Constantiniu Otilia, doctor în Istorie, privind 

găzduirea de către UAB a proiectului pe care intenționează să-l depună în cadrul competiției de proiecte de 

cercetare postdoctorale finanțate de UEFISCDI (PD-2019), cu aplicarea  unor cheltuieli de regie de 15 %. 
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HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se supune aprobării Senatului cererea dnei lect. univ. dr. Costea 

Liana Maria privind desfășurarea unor activități în calitate de cadru didactic asociat în cadrul Liceului cu 

Program Sportiv „Szasz Adalbert” din Tg. Mureș. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Muntean Andreea privind numirea 

comisiilor de soluționare a contestațiilor la selecțiile pentru mobilitățile Erasmus+ pe anul 2019-2020, cu 

următoarea componență: 

Comisia pentru etapa I de soluționare a contestațiilor 

- prof. univ. dr. Breaz Nicoleta – coordonator Erasmus FSEI 

- Melinte Daniel Mihai – consilier Erasmus+ CRI 

Comisia pentru etapa a II-a de soluționare a contestațiilor 

- conf. univ. dr. Marina Lucian, prorector II 

- prof. univ. dr. Popa Maria, decan FSE 

- conf. univ. dr. Rotar Corina, decan FSEI 

- conf. univ. dr. Iordăchescu Teodora, decan FIF 

- conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna, decan FDSS 

- prof. univ. dr. Himcinschi Mihai 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana privind numirea comisiei de evaluare 

a ofertelor pentru achiziția serviciilor: “Proiectare și execuție pentru reabilitarea clădirii Centrului de 

cercetare și studii Gaudeamus”, cu următoarea componență: 

Președinte: ec. dr. Găban Vasile Lucian 

Membri:  ing. Solyom Ana 

     ing. Muntean George 

 Secretar:  Oprișa Delia 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina privind reprogramarea 

unor concedii de odihnă, aferente anului universitar 2017-2018, în luna octombrie 2019, conform tabelului 

anexat. 

  

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă propunerea Comisiei sociale privind acordarea unei burse de 

susținerea a echității sociale, solicitată prin cererea nr. 22843/04.10.2019, în conformitate prevederile art. 22 

din Regulamentul de acordare a burselor. Bursa se acordă pentru anul universitar 2019-2020 și este egală cu 

valoarea taxei de studiu aferentă programului parcurs de student. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Tulbure Adrian privind achiziția 

materialelor și a consumabilelor prevăzute în tabelul anexat, necesare programelor de studiu din domeniul 

Electronicii. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Corcheș Mihai Teopent, în calitate de 

coordonator proiect partener, pentru angajarea unei persoane în cadrul proiectului POCU 2014-2020, cod 

124185, conform tabelului anexat, nr. 22725/03.10.2019. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Paștiu Carmen, în calitate de director 

proiect, pentru angajarea persoanelor în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0315, conform tabelului anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Nu se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Iordăchescu Dan, în calitate de 

director proiect, pentru prelungirea contractului de muncă pe perioada de prelungire a desfășurării proiectului 

TEACHER – 574076-EPP-1_2016-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP, având în vedere prevederile acestuia. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Consiliul de Administrație ia act de informarea dnei prof. univ. dr. Socol Adela 

privind Raportul de inspecție fiscală nr. F AB 209/30.09.2019, emis de ANAF și dispune realizarea  

activităților specifice în cadrul DGA pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de organele de inspecție 

fiscală, conform documentelor anexate, precum și prezentarea acestora în cadrul proximei ședințe a Consiliului 

de Administrație. 
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HOTĂRÂREA NR. 16. Consiliul ia act de informarea dnei prof. univ. dr. Socol Adela privind valoarea 

cheltuielilor estimate pentru plata salariilor și a contribuțiilor, aferente personalului didactic care ocupă posturi 

de titulari (norma de bază) și posturi salarizate în regim plata cu ora, în anul universitar 2019-2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Dimen Levente privind prelungirea 

perioadei de înscriere la cursul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Formarea 

profesorilor itineranți și de sprijin pentru incluziunea socială și educațională a copiilor, a tinerilor și a 

persoanelor vulnerabile, organizat în anul universitar 2019-2020, în perioada 09.10.2019 – 21.10.2019.  

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă încheierea unui acord cadru de cooperare cu Universitatea de Stat 

din Moldova, cu sediul în Chișinău, având ca obiect promovarea, consolidarea și cooperarea internațională în 

sfera educației și cercetării prin colaborarea celor două instituții. (Responsabil parteneriat: conf. univ. dr. 

Marina Lucian). 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă încheierea unui acord de colaborare cu Universitatea de Stat din 

Tiraspol, cu sediul la Chișinău, Republica Moldova, având ca obiect colaborarea în domeniul didactic și 

metodic, în domeniul cercetării științifice, în domeniul instruirii personalului didactic și de cercetare, precum 

și cooperarea în domeniul de activitate al bibliotecilor. (Responsabil parteneriat: conf. univ. dr. Marina 

Lucian). 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare cu Institutul Român de 

Știință și Tehnologie din Cluj-Napoca, având ca obiect colaborarea interinstituțională pentru organizarea 

conferinței internaționale „25th Internațional Conference on Subterranean Biology”, care va avea loc la Alba 

Iulia în perioada 29.06.2019 – 02.07.2020. (Responsabil protocol: prof. univ. dr. Gligor Mihai). 

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare cu Inspectoratul Școlar 

Județean Alba, având ca obiect organizarea unui eveniment privind starea învățământului, în data de 

15.10.2019.  

 

HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă referatul Facultății de Drept și Științe Sociale privind scoaterea din 

evidențe a debitelor constituite pentru studenții cu taxă, din cadrul studiilor universitare de licență și masterat, 

nominalizați în tabele anexate, care pe parcursul anilor universitari 2015-2016, 2016-2017 și 2017-2018, nu 

au frecventat activitățile didactice, drept pentru care nu s-au efectuat cheltuielile aferente și care au fost 

exmatriculați în baza deciziilor de exmatriculare emise de facultăți, ca urmare a neactualizării clauzelor 

contractuale. 

 

HOTĂRÂREA NR. 23. Consiliul de Administrație ia act de notele interne transmise structurilor și 

persoanelor responsabile cu transmiterea datelor necesare derulării procesului de evaluare instituțională 

externă a calității educației, însoțite de formulare-model și termene de predare către CMCSI.  

 

HOTĂRÂREA NR. 24. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona privind numirea 

comisiei de recepție a serviciilor de îmbunătățire a platformei informatice INTRANET, în baza contractului 

de prestări servicii încheiat cu S.C. SMART DIVISION S.R.L., achiziționate prin proiectul CNFIS-FDI-2019-

0327. Comisia va avea următoarea componență: 

Președinte:  prof. univ. dr. Socol Adela 

Membri:   conf. univ. dr. Varvara Simona 

      conf. univ. dr. Marina Lucian 

Secretar:   Pârvu Simona 

 

Reprezentant legal și ordonator de credite  

Prof. univ. dr. Adela Socol 

 

 

Oficiul Juridic                   Secretar șef UAB 

Rotar Claudia                      Hava Cristina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 


