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

Nr. 40/ 26782 / 14.11.2019 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 14.11.2019 

 

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

14.11.2019, 

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. Paștiu Carmen, în calitate de director al 

proiectului CNFIS-FDI-2019-0315, pentru angajarea dnei Cristea Cristina, pe funcția de arhivar, cu contract de 

muncă pe durată determinată și timp parțial, conform tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Popa-Gorjanu Cosmin privind calendarul de 

desfășurare a concursului pentru acordarea burselor de performanță științifică pentru studenți, pentru perioada 

ianuarie – iunie 2020: 

- înscrierea candidaților: 15-27 noiembrie 2019; 

- numirea comisiilor de evaluare de către consiliile facultăților, evaluarea și publicarea rezultatelor: 28 

noiembrie – 2 decembrie 2019; 

- depunerea contestațiilor și soluționarea acestora: 03 – 04 decembrie 2019; 

- publicarea rezultatelor finale, aprobarea lor în consiliul de Administrație și încheierea contractelor cu 

beneficiarii burselor: 05 – 13 decembrie 2019. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul nr. 26619/13.11.2019, întocmit de dl ing. Muntean George privind 

acordarea unui salariul diferențiat de 30 %, din fonduri proprii, dlui Șerdean Ioan, pentru preluarea suplimentară a 

atribuțiilor aferente funcției de administrator cantină, pe perioada noiembrie – decembrie 2019. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Câmpan Diana privind tipărirea unor materiale 

publicitare necesare promovării UAB și a Admiterii 2020, conform referatului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona privind plata taxei de 

actualizare a informațiilor înscrise în RNCIS, pentru programele de studii universitare de masterat: Mediere 

interculturală și interreligioasă și Teologie comparată, din domeniul Teologie.  

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ionescu Petru privind organizarea 

concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de  referent de specialitate I – specialist în relații publice și referent 

de specialitate II – specialist în relații publice, în cadrul Centrului de Relații Internaționale.  

Se aprobă numirea comisiei de concurs pentru cele două posturi, cu următoarea componență: 

Președinte: conf. univ. dr. Muntean Andreea 

Membri:  prof. univ. dr. Gligor Mihai 

   Onciu Ramona – UBB Cluj Napoca, expert relații internaționale 

Secretar:  Muntean Luminița 

Se aprobă numirea comisiei de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul celor două concursuri, cu 

următoarea componență: 

Președinte: prof. univ. dr. Socol Adela 

Membri:  ec. dr. Găban Vasile Lucian 

   conf. univ. dr. Iordăchescu Teodora 

Secretar:  Todor Marinela 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei ing. Tătar Corina privind achiziția abonamentelor curente, 

românești și străine, pentru anul 2020, precum și a abonamentului pe anul 2020 la baza de date JSTOR, conform 

documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Muntean Maria, în calitate de director proiect, 

pentru achiziționarea lucrărilor /cărților de specialitate propuse de departamentele de Finanțe Contabilitate, 
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Administrarea Afacerilor și Marketing, Științe Sociale, Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului, DPPD și 

Facultatea de Teologie Ortodoxă, din bugetul proiectului CNFID-FDI-2019-0660. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Muntean Maria, în calitate de director proiect, 

pentru plata celor 5 granturi interne de cercetare de excelență, în valoare de 47.564 lei, acordate pentru sprijinirea 

proiectelor care se finalizează cu publicarea de articole Web of Science, zona galbenă sau roșie, din bugetul 

proiectului CNFIS-FDI-2019-2019-0660.  

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului modificarea Centralizatorului 

privind condițiile de studii și vechime necesare pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare și nedidactice, la 

pozițiile 104 și 105, respectiv, șofer I și șofer II, astfel: „Certificat de absolvire a unei școli profesionale/Studii liceale 

absolvite cu diplomă de bacalaureat”. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana privind achiziția lucrărilor de realizare a 

iluminatului arhitectural în culorile roșu, galben și albastru pe fațada clădirii Palatului Apor.  

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei ec. Câmpean Claudia privind achiziția de produse 

alimentare pentru Cantina studențească, conform listei atașate. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana pentru achiziția lucrărilor de reparație a 

instalației de iluminat din clădirea – corp C, constând în înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de 

iluminat cu lămpi LED, cu o valoare estimată de 121.800 lei (cu TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Popa Dorin privind achiziția accesoriilor 

aferente echipamentelor propuse pe lista de investiții, necesare specializării Inginerie urbană și dezvoltare regională, 

conform listei anexate, cu o valoare estimată de 37.036,36 lei cu TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui inf. Mocanu Ionel, nr. 26711/13.11.2019, privind 

actualizarea licențelor VMware, cu o valoare estimată de 15.000 lei cu TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dlui inf. Mocanu Ionel, nr. 26709/13.11.2019, privind achiziția 

a 2 servere și a 3 laptop-uri, în valoare estimată de 130.000 lei cu TVA, necesare dotării Laboratorului de Cyber 

Security. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dlui inf. Mocanu Ionel, nr. 26710/13.11.2019, privind achiziția 

unui firewall, a 2 switch-uri și a 2 surse de alimentare neîntreruptibile, în valoare estimată de 70.000 lei cu TVA, 

necesare dotării Laboratorului de Cyber Security. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna, nr. 26468/11.11.2019, 

privind achiziția mijloacelor fixe din lista anexată, necesare pentru echiparea Laboratorului de Clinică juridică. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dnei inf. Despa Otilia, nr. 26719/13.11.2019, privind achiziția 

echipamentelor IT din lista anexată, în valoare estimată de 110.000 lei cu TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind desfășurarea colocviului 

de admitere la gradul didactic I, seria 2020-2022, categoria Profesori (toate specializările), 

Învățători/Institutori/Profesori din învățământul primar și Educatori/Profesori din învățământul preșcolar, în data de 

08 februarie 2020.   

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind angajarea dnei prof. 

univ. dr. Burja Camelia, cu contract de muncă pe durată determinată și timp parțial, pentru activitățile desfășurate în 

cadrul comisiei numite pentru acordarea gradului didactic I, în baza obținerii titlului științific de doctor.  

 

HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind scoaterea din evidențe 

a debitelor constituite pentru studenții cu taxă școlarizați în cadrul programelor de pregătire psihopedagogică (nivel 

I, nivel II și în regim de curs postuniversitar), nominalizați în tabele anexate, care pe parcursul anului universitar 

2017-2018, nu au frecventat activitățile didactice, drept pentru care nu s-au efectuat cheltuielile aferente și care au 
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fost exmatriculați în baza deciziilor de exmatriculare emise de DPPD ca urmare a neactualizării clauzelor 

contractuale. 

 

HOTĂRÂREA NR. 23. Se avizează și se trimite spre aprobare Senatului modificarea listei cadrelor didactice 

care desfășoară activități în regim de plata cu ora, aferente unor discipline din posturile de lector, pozițiile 25 și 27, 

din statul de funcții al  Departamentului de Informatică, Matematică și Electronică, prin înlocuirea dlui prof. univ. 

dr. Oltean Mihai cu dl lect. univ. dr. Avram Alexandru. 

 

HOTĂRÂREA NR. 24. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului repartizarea fondului de burse pe 

semestrul I al anului universitar 2019-2020, după cum urmează: 

Total fond de burse: 638.000 lei/lună 

Fond alocat burselor de ajutor social (30%): 191.400 lei/lună, reprezentând 319 burse de ajutor social 

Fond alocat burselor de performanță și burselor de merit 446.600 lei/lună, distribuit astfel: 

Facultatea de Istorie și Filologie     34.969 lei/lună 

Facultatea de Științe Economice     99.904 lei/lună 

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești    96.242 lei/lună 

Facultatea de Drept și Științe Sociale  173.549 lei/lună 

Facultatea de Teologie Ortodoxă     41.936 lei/lună    

Se aprobă cuantumul burselor în semestrul I, astfel: 

Bursa de performanță 1.000 lei 

Bursa de merit     800 lei 

Bursa de ajutor social    600 lei 

 

HOTĂRÂREA NR. 25. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian privind încheierea unui nou 

contract, pe o perioadă de 1 an, având ca obiect „Servicii de mentenanță și asistență tehnică pentru sistemul 

informatic EMSYS HR în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia ”, cu o valoare estimată de 65.000 

lei fără TVA. Se numește comisia de negociere cu următoarea componență:  

Președinte: ec. dr. Găban Vasile Lucian 

Membri:  ec. Contor Tamara 

   ec. Țibea Ioana 

Secretar:  Oprișa Delia 

 

HOTĂRÂREA NR. 26. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna privind realocarea a 2 

locuri finanțate de la bugetul de stat, la anul I, specializările Asistență socială și respectiv, Terapie ocupațională, către 

2 studenți aflați în regim financiar cu taxă, din cadrul acelorași specializări, în ordinea mediilor de admitere.  

 

HOTĂRÂREA NR. 27. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ionescu Petru privind numirea unor 

coordonatori departamentali Erasmus în cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești, respectiv: 

Conf. univ. dr. Begov-Ungur Andreea – coordonator departamental pentru specializarea IUDR 

Prof. univ. dr. Dimen Levente - coordonator departamental pentru specializarea MTC 

 

HOTĂRÂREA NR. 28. Se aprobă referatul dnei ing. Joldeș Gabriela privind organizarea concursului pentru 

ocuparea postului de administrator financiar gr. III, poz. 10 din cadrul Biroului personal – Salarizare. 

Se aprobă numirea comisiei de concurs cu următoarea componență: 

Președinte: ec. dr. Găban Vasile Lucian 

Membri:  ec. Contor Tamara 

   ing. ec. Joldeș Gabriela 

Secretar:  Muntean Luminița 

Se aprobă numirea comisiei de soluționare a contestațiilor cu următoarea componență: 

Președinte: conf. univ. dr. Muntean Andreea 

Membri:  ec. Țibea Ioana  

   ing. Hava Cristina  

Secretar:  Muntean Luminița 

 

HOTĂRÂREA NR. 29. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna privind organizarea 

concursului pentru ocuparea postului de secretar III (S),  din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale. 

Se aprobă numirea comisiei de concurs cu următoarea componență: 
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Președinte: conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna  

Membri:  ec. Pădurean Cornelia 

   Moldovan Ramona 

Secretar:  Muntean Luminița 

Se aprobă numirea comisiei de soluționare a contestațiilor cu următoarea componență: 

Președinte: conf. univ. dr. Hurbean Ada 

Membri:  conf. univ. dr. Cetean Voiculescu Laura  

   ing. Hava Cristina  

Secretar:  ing. Joldeș Gabriela 

 

HOTĂRÂREA NR. 30. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian, nr. 26505/12.11.2019, privind 

scoaterea la concurs a 12 posturi de experți organizare parteneriate liceu-universitare, precum și a unui post de 

expert parteneriate inter - instituționale pentru jud. Hunedoara, pe durată determinată și timp parțial, în cadrul 

proiectului CNFIS-FDI-2019-0255. 

 

HOTĂRÂREA NR. 31. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Himcinschi Mihai, privind scoaterea la concurs 

a 2 posturi de formatori, pe durată determinată și timp parțial, în cadrul proiectului POCU, cod 125040 – 

PROGRESSIO. 

 

HOTĂRÂREA NR. 32. Consiliul de Administrație, luând act de rapoartele de eveniment al agenților de pază 

de la Căminele studențești nr. 1 și 2, precum și de informarea, nr. 26734/14.11.2019, întocmită de Oficiul Juridic 

asupra evenimentelor cu caracter infracțional care au avut loc la căminul studențesc nr. 1, în zilele de 03 și 09 

noiembrie 2019, își exprimă acordul privind formularea unei plângeri penale în aceste cazuri. 

 

HOTĂRÂREA NR. 33. Se aprobă referatul dnei jr. Rotar Claudia, nr. 26754/14.11.2019, privind demararea 

procedurii de achiziție directă a serviciilor de întocmire a analizei de risc la securitatea fizică în Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, în baza Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor și a HG 301/2012 privind normele de aplicare acesteia, în valoare estimată de 12000 cu TVA.  

 

HOTĂRÂREA NR. 34. Se aprobă cererea dlui Poptean Liviu Sebastian pentru închirierea sălii de sport în 

vederea desfășurării unor activități sportive, fotbal în sală, cu tarif de 100 lei/oră. 

 

HOTĂRÂREA NR. 35. Se aprobă cererea dlui Szakacs Emeric pentru accesul în sala de sport în vederea 

desfășurării unor activități sportive - tenis, în baza protocolului de asociere încheiat cu Clubul Sportiv Constructorul 

Alba Iulia, în domeniul activităților sportive, turistice și de agrement.  

 

HOTĂRÂREA NR. 36. Se aprobă cererea dlui Hulea Ovidiu Virgil  pentru închirierea sălii de sport în 

vederea desfășurării unor activități sportive, fotbal, cu tarif de 100 lei/oră. 

 

HOTĂRÂREA NR. 37. Se aprobă cererea dlui Adam Marcel pentru închirierea sălii de sport în vederea 

desfășurării unor activități sportive, fotbal, cu tarif de 100 lei/oră. 

 

HOTĂRÂREA NR. 38. Se aprobă solicitarea Primăriei Municipiului Alba Iulia privind desfășurarea unui 

turneu de tenis, în sala de sport a UAB, în zilele de 29 și 30 noiembrie 2019, în cadrul evenimentelor de organizate 

cu ocazia Zilei Naționale a României,  în baza protocolului de colaborare dintre cele două instituții.  

 

HOTĂRÂREA NR. 39. Se aprobă acordarea salariilor diferențiate din veniturile proprii ale universității, 

angajaților care au desfășurat activități în cadrul comisiilor de admitere, din sesiunea iulie și septembrie 2019, 

conform documentelor anexate.   

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

Oficiu Juridic        Secretar șef UAB 

Rotar Claudia           Hava Cristina  


