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

Nr. 2 / 941 / 16.01.2020 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 16.01.2020 

 

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

16.01.2020, 

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. Se aprobă cererea dnei Craiu Andreea, absolventă a programului de masterat 

ADRD, pentru recunoașterea taxei achitate aferente examenului de disertație din sesiunea de iulie 2019 pentru 

examenul de disertație din sesiunea februarie 2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona, responsabil partener 

P3 în cadrul proiectului PN III-P1-1.2-PCCDI-2017-0652, privind timpul de lucru și numărul de ore prestate 

în anul 2020 de către persoanele angajate, conform tabelului anexat. Se aprobă modificarea salariului brut al 

dnei asist. dr. Gianina Damian, angajată cu normă întreagă în cadrul proiectului, conform referatului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Himcinschi Mihai, în calitate de 

coordonator partener P3 în cadrul proiectului POCU 380/6/13/125040 – PROGRESSIO, pentru angajarea cu 

contract de muncă pe durată determinată și timp parțial a persoanelor nominalizate în tabelul anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Tulbure Adrian privind externalizarea 

serviciilor de elaborare a auditului termoenergetic, prevăzut în contractul de cercetare nr. 1045/17.12.2019, 

încheiat cu SC SIEMENS SIMEEA Sibiu. Se aprobă numirea comisiei de evaluare a ofertelor formată din: 

- prof. univ. dr. Tulbure Adrian - președinte 

- conf. univ. dr. Rotar Corina 

- ing. Solyom Ana 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei ing. Joldeș Gabriela privind introducerea în contractul 

de prestări servicii de medicina muncii a examinării medicale psihologice pentru personalul didactic de predare 

și pentru personalul didactic auxiliar.  

 
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind desfășurarea 

comasată a Programului de formare psihopedagogică, nivel II, în regim de curs postuniversitar, pe durata 

semestrului II al anului universitar 2019-2020. Înscrierea candidaților se va desfășura în perioada 10.02.2020 

– 14.02.2020. Taxa de studii, în valoare de 1500 lei, se va achita: până la 17.03.2020 prima tranșă și până la 

30.04.2020 tranșa a doua.  

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatului dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind desfășurarea 

examenului de absolvire a Programului de formare psihopedagogică, nivel I, în regim de curs postuniversitar, 

în data de 04.02.2020, ora 14.00. Se numește comisia de examinare cu următoarea componență: 

- Conf. univ. dr. Petrovan Ramona Ștefana 

- Conf. univ. dr. Opriș Dorin Corneliu 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind numirea comisiilor 

pentru colocviul de admitere în vederea obținerii gradului didactic I, seria 2020-2022, cu următoarea 

componență: 

Categoria Profesori I  - 08 februarie 2020 

 Specializarea: Limba şi literatura română 

 Conf. univ. dr. Orian Georgeta 

 Lect. univ. dr. Herman Iulia 

 Specializarea: Limba şi literatura engleză 

 Conf. univ. dr. Bărbuleţ Gabriel 
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 Lect. univ. dr. Iordăchescu Grigore Dan 

 Specializarea: Limba şi literatura franceză 

 Lect. univ. dr. Curta Adriana Iuliana  

 Lect. univ. dr. Herman Iulia 

 Specializarea: Teologie ortodoxă 

 Conf. univ. dr. Telea Marius 

 Conf. univ. dr.  Opriș Dorin  

 Specializarea: Istorie 

 Conf. univ. dr. Stanciu Laura 

 Conf. univ. dr.  Opriș Dorin  

 Specializarea: Drept 

 Conf. univ. dr. Cetean Voiculescu Laura  

 Conf. univ. dr.  Opriș Dorin  

 Specializarea: Educație fizică și sport 

Lect. univ. dr. Costea Liana Maria 

 Conf. univ. dr.  Opriș Dorin  

 Specializarea: Economia comerțului, turismului și serviciilor 

 Conf. univ. dr. Moisă Claudia 

 Lect. univ. dr. Herman Iulia 

 Specializarea: Finanțe – Bănci 

 Prof. univ. dr. Burja Camelia 

 Lect. univ. dr. Herman Iulia 

 Specializarea: Contabilitate și informatică de gestiune 

 Lect. univ. dr. Cioca Ionela 

 Lect. univ. dr. Herman Iulia 

 Specializarea Informatică 

 Conf. univ. dr. Rotar Corina 

 Conf. univ. dr. Opriș Dorin 

Categoria: Învățători/Profesori din învățământul primar – 08 februarie 2020 

Lect. univ. dr. Aldea Mihaela 

Conf. univ. dr. Todor Ioana  

Categoria: Educatori/Profesori din învățământul preșcolar - 08 februarie 2020 

Lect. univ. dr. Petrovan Ramona 

Conf. univ. dr. Muntean Trif Letiția 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind modificarea 

componenței unor comisii pentru inspecția specială și susținerea lucrărilor metodico-științifice în vederea 

acordării gradului didactic I, seria 2019-2020, la specializările Limba și literatura română și Limba și literatura 

engleză, ca urmare a adreselor ISJ Alba. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Kadar Manuella pentru încheierea 

unui acord de colaborare cu Spitalul Județean de Urgență Alba, pe perioada 01.02.2020 – 01.02.2021, având 

ca obiect activitate de cercetare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Buțiu Călina privind participarea UAB 

în calitate de coordonator în proiectul Combaterea limbajului prejudicial împotriva membrilor grupurilor 

vulnerabile în țările UE, finanțat de UE pe linia Europa pentru cetățeni, măsura Proiecte ale societății civile. 

Echipa de proiect va avea următoarea componență: 

- prof. univ. dr. Pascaru – Pag Mihai 

- conf. univ. dr. Marina Lucian 

- conf. univ. dr. Buțiu Călina 

- lect. univ. dr. Ștefani Claudiu 

   

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Buțiu Călina privind participarea UAB 

în calitate de partener în proiectul Carta drepturilor cetățenești din Uniunea Europeană, coordonat de 

Municipalitatea orașului Gijon – Spania, finanțat de UE pe linia Europa pentru cetățeni, măsura Proiecte ale 

societății civile. Echipa de proiect va avea următoarea componență: 
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- prof. univ. dr. Pascaru – Pag Mihai 

- conf. univ. dr. Marina Lucian 

- conf. univ. dr. Buțiu Călina 

- lect. univ. dr. Ștefani Claudiu 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Buțiu Călina privind participarea UAB 

în calitate de coordonator într-un proiect pe tema Declarația Schuman, finanțat de UE pe linia Europa pentru 

cetățeni, măsura Proiecte ale societății civile. Echipa de proiect va avea următoarea componență: 

- prof. univ. dr. Pascaru – Pag Mihai 

- conf. univ. dr. Marina Lucian 

- conf. univ. dr. Buțiu Călina 

- lect. univ. dr. Ștefani Claudiu 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Muntean Andreea privind prelungirea 

detașării dlui Melinte Daniel de la Bibliotecă la Centrul de Relații Internaționale, pe perioada 01.02.2020 – 

31.01.2021.  

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina privind programarea 

concediului neefectuat, aferent anului universitar 2018-2019, de către lect. univ. dr. Oroian Boca Loredana. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Consiliul de Administrație ia act și avizează referatul dlui conf. univ. dr. 

Tamaș Szora Attila privind asigurarea finanțării în anul 2020, prin credite bugetare și/sau venituri proprii, 

pentru proiectul Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H a 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, finanțat prin POR 120799, cu suma totală de 24.328.570,97 

lei, necesară pentru implementarea proiectului. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Tamaș Szora Attila, manager al 

proiectului Stagii de practică pentru studenți, finanțat prin POCU/90/6.13/6.14/108786, pentru angajarea dnei 

Muntean Iulia în funcția de psiholog, cu contract de muncă pe durată determinată și timp parțial, conform 

tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Câmpan Diana pentru realizarea și 

tipărirea materialelor de promovarea a UAB, respectiv: 50 de reviste de prezentare generală a UAB, actualizate 

și 300 de mape personalizate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se avizează și se supun aprobării Senatului: 

- Planul operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul 2020; 

- Raportul la Planul operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2019; 

- Raport asupra sistemului de control intern managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia la data de 31.12.2019; 

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Universității „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia pentru anul 2020; 

- Propunerea Facultății de Științe Economice privind evaluarea periodică externă a programului de 

studii universitare de licență Administrarea afacerilor (în limba engleză); 

- Propunerea Facultății de Științe Economice privind componența Comisiei electorale la nivelul 

facultății și propunerile pentru reprezentanților facultății pentru comisia electorale la nivel de 

universitate. 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

Oficiu Juridic        Secretar șef UAB 

Rotar Claudia           Hava Cristina 
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