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 Nr. 33/16936/14.09.2020 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 14.09.2020 

 

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

14.09.2020, 

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. Consiliul de Administrație avizează numirea în cadrul facultăților a persoanelor 

responsabile cu gestionarea măsurilor și desfășurarea activităților în condițiile pandemiei cu COVID 19: 

FIF – conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleț 

FSE – conf. univ. dr. Carmen Paștiu 

FSEI – conf. univ. dr. Corina Rotar 

FDSS – conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu 

FTO – ec. Dan Mircea Titus 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă cererea dlui Ternoveanu Drăgan Nicolae privind înmatricularea în anul 

I, studii universitare de doctorat, din domeniul Teologie, până la data de 30.09.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Levente Dimen pentru achiziția a 4 memorii 

RAM DDR 4 16GB (valoare estimată de 5000 RON, cu TVA) și a unei plăci de rețea (valoare estimată de 1500 

RON cu TVA), necesare pentru desfășurarea activităților specifice învățământului la distanță. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor privind casarea documentelor 

din lista anexată care au depășit termenele de păstrare prevăzute de nomenclatorul arhivistic. Comisia de casare 

este formată din: conf. univ. dr. Ioana Todor, Dîrman Mihaela și Ilea Andreea. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare desfășurarea în data de 

18.09.2020 a examenului de finalizare a programului de pregătire psihopedagogică, promoția 2020, nivelul I și II, 

precum și a cursului postuniversitar nivel I și II.  Componența comisiei de examinare: lect. univ. dr. Ramona 

Petrovan, lect. univ. dr. Camelia Roșu și Opriș Dorin (membru supleant). 

  

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă solicitarea dlui Piotr Urbanowicz, doctorand al Jagiellonian University 

din Cracovia, Polonia, pentru desfășurarea unui stagiu de cercetare în cadrul Departamentului de Filologie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare, propunerea FSE pentru stabilirea 

tarifului orar de 45 lei/oră pentru  plata activităților didactice desfășurate în cadrul formei de învățământ la 

distanță. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se avizează și se propune aprobării Senatului modificarea Organigramei FSE. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se avizează și se propune aprobării Senatului Manualul de calitate al Centrului 

pentru Transfer Tehnologic. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se avizează și se propune aprobării Senatului Codul de conduită al personalului 

din cadrul Centrului pentru Transfer Tehnologic.   

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei ec. Câmpean Claudia privind închirierea pentru anul 

universitar 2020-2021, a Căminului studențesc nr. 4, proprietate a SC INSTALATOUL SRL, cu o valoare estimată 

de 49.000 lei/lună cu TVA. 
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HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei ec. Claudia Cîmpean privind redeschiderea activității 

cantinei studențești începând cu data de 16.09.2020, precum și reluarea contractelor de achiziții, în condițiile 

asigurării măsurilor specifice pentru combaterea răspândirii COVID 19. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se propun aprobării Senatului modificarea Planurilor de 

învățământ ale specializării Măsurători terestre și cadastru, anul IV, în baza notei justificative.  

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se avizează și supune aprobării Senatului Metodologia de calcul privind plata 

îndrumătorilor de practică pedagogică și Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea 

practicii pedagogice, SEAQ_PO_DPPD_04. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei ec. Daniela Stanciu privind achiziția serviciilor de 

auditare și evaluare în vederea recertificării sistemului de management al calității ISO 9001:2015. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se propune aprobării Senatului redenumirea Biroului Erasmus+ și 

Acorduri Internaționale (BEAI) în Biroul Erasmus+, Cooperare Internațională și Studenți Străini (BECISS) 

în cadrul Centrului de Relații Internaționale. Se avizează Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

Biroului Erasmus+, Cooperare Internațională și Studenți Străini (BECISS). 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se avizează și se supun aprobării Senatului Statele de funcții ale 

departamentelor didactice și ale școlilor doctorale, pentru anul universitar 2020-2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se avizează și se supun aprobării Senatului numărul formațiilor de studii, pe 

cicluri de învățământ, pe specializări și ani de studii, organizate în anul universitar 2020-2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se avizează și se supun aprobării Senatului listele nominale cuprinzând  cadrele 

didactice care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, în anul universitar 2020-2021, în 

cadrul studiilor universitare de licență, masterat și doctorat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul CSUD privind salarizarea cadrelor didactice care au fost 

numire în comisiile pentru evaluarea și susținerea tezelor de doctorat de către următorii doctoranzi din cadrul 

Școlii Doctorale de Filologie: Popa Carmen Ioana, Șipoș (Băl) Violeta Luminița, Melencean (Gâscă) Raisa, Miheț 

(Ștefan) Maximiliana.  

 

 HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Lucian Marina privind prelungirea, prin 

acte adiționale, a contractelor individuale de muncă ale persoanelor angajate în cadrul proiectului Alba Iulia 360, 

finanțat prin POCU/18/4/1/101639, pe perioada 21.09.2020 -16.10.2020, ca urmare a prelungirii activităților din 

cadrul proiectului. Se aprobă prelungirea, prin încheierea de acte adiționale, a contractelor de subvenții și pachete 

alimentare pentru copii beneficiari ai activității Centrului de terapie ocupațională, cu vârste cuprinse între 0-7 ani, 

pe perioada 21.09.2020 – 16.10.2020.  
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RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 
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