
 

1 
 

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

Nr. 32 /18317 / 17.09.2019 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 17.09.2019 

 

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

17.09.2019, 

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 semnarea actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Socio-

Economică Alba, actualizat la 06.09.2019, în calitatea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia de 

asociat al acesteia. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Dumitran Daniel privind decontarea 

cheltuielilor aferente tipăririi volumelor 23/I și 23/II ale revistei Annales Universitatis Apulensis, seria 

Historica. Cheltuielile, cu o valoare de 4961,25 lei pentru fiecare volum, sunt suportate din bugetul proiectului 

CNFIS-FDI-2019-0660. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu privind decontarea 

cheltuielilor eferente serviciilor de traducere simultană, necesare pentru organizarea conferinței științifice 

Viitorul sistemului judiciar al Uniunii Europene, desfășurată în perioada 19-20 octombrie 2019. Cheltuielile, 

estimate la o valoare de 8000 lei, sunt suportate din bugetul alocat de Consiliul Județean Alba pentru 

desfășurarea conferințelor și evenimentelor de cercetare științifică.  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian privind organizarea 

concursului pentru ocuparea postului de administrator financiar, I S, în cadrul Serviciului Tehnic și de 

Investiții. Se aprobă, conform referatului anexat, condițiile de participare, probele de concurs, bibliografia și 

tematica, precum și comisiile de concurs care vor avea următoarea componență: 

Comisia de concurs: 

Președinte: ec. dr. Găban Vasile Lucian 

Membri:  ec. Contor Tamara 

   ing. Solyom Ana 

Secretar:  Muntean Luminița 

Comisia de soluționare a contestațiilor: 

Președinte: conf. univ. dr. Muntean Andreea 

Membri:  ec. Țibea Ioana 

   Oprișa Delia 

Secretar:  Muntean Luminița 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ionescu Petru privind plata sumei de 

143 euro, reprezentând contravaloarea unei părți din taxa de participare a dnei conf. univ. dr. Muntean Andreea 

la 31st Annual EAIE Conference and Exhibition, organizată sub patronajul CNR, în perioada 23-28 septembrie 

2019. Costurile sunt suportate din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2019-0765 privind dezvoltarea dimensiunii 

internaționale a universității. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian privind scoaterea la 

concurs, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0255, a două posturi de expert organizare parteneriate 

interinstituționale pentru județul Alba care vor fi ocupate cu contract individual de muncă pe durată 

determinată și timp parțial, în perioada 01.10.2019 – 30.11.2019. Comisiile de concurs vor avea următoarea 

componență: 

Comisia de concurs 

Președinte: conf. univ. dr. Marina Lucian 

Membri:  prof. univ. dr. Câmpan Diana 
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   lect. univ. dr. Cioca Ionela 

Secretar:  Muntean Luminița 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

Președinte: conf. univ. dr. Dragolea Larisa 

Membri:  asist. univ. dr.  Tomuș Alin 

   ing. Joldeș Gabriela 

Secretar:  Muntean Luminița 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina, nr. 18129/16.09.2019, 

privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată și timp parțial a persoanelor 

nominalizate în tabelul anexat, în cadrul proiectului DARIS, nr. 91/SGU/NC/19.12.2017. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina, nr. 18127/16.09.2019, 

privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată și timp parțial a persoanelor 

nominalizate în tabelul anexat, în cadrul proiectului DARIS, nr. 91/SGU/NC/19.12.2017, în perioada 

19.09.2019 – 29.02.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatele nr. 17968/13.09.2019 și 18168/16.09.2019, înaintate de dl 

lect. univ. dr. Topor Dan Ioan în calitate de Director al Școlii Doctorale de Contabilitate, pentru angajarea cu 

contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, în regim plata cu ora, a cadrelor didactice 

care au fost numite în comisiile de îndrumare a doctoranzilor Cenar Cristian, Mihalcea Mihaela, Toader 

Monica Ioana și Deac Claudiu.   

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatele nr. 18145/16.09.2019, 18146/16.09.2019, 

18147/16.09.2019, 18149/16.09.2019, 18151/16.09.2019 și 18152/16.09.2019, înaintate de dl prof. univ. dr. 

Remete Gheorghe în calitate de Director al Școlii Doctorale de Teologie, pentru angajarea cu contract 

individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, în regim plata cu ora, a cadrelor didactice care au 

fost numite în comisiile de îndrumare a doctoranzilor Maftei Cosmin, Lazăr Adrian, Pocol Mihai, Stana 

Bogdan, Dănescu Alin, Vîrban Dan, Jurcan Mihaela, Eșanu Eusebiu și Agignoaei Alexandru.  

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatele nr. 17683/11.09.2019, 17685/11.09.2019 și 

17686/11.09.2019, înaintate de dl conf. univ. dr. Moga Valer în calitate de Director al Școlii Doctorale de 

Istorie, pentru angajarea cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, în regim plata 

cu ora, a cadrelor didactice care au fost numite în comisiile de îndrumare a doctoranzilor Oprea Mădălina 

Elena, Goron Alin și Gorincioi Grigore.  

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian privind achiziția 

serviciului Sistem antiplagiat de comparare electronică a documentelor (pachet de 100.000.000 caractere), 

cu o valoare estimată de 12.000 lei pe 1 an, fără TVA.  

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei ec. Câmpean Claudia privind demararea procedurilor 

de ocupare a postului de administrator patrimoniu la Căminul studențesc nr.1, vacantat prin demisia titularului. 

În vederea desfășurării concursului se aprobă probele de concurs, condițiile de participare, tematica,  

bibliografia și comisiile de concurs cu următoarea componență: 

Comisie de concurs 

Președinte: ec. dr. Găban Vasile Lucian 

Membri:  ec. Câmpean Claudia 

   Oancea Felicia 

Secretar:  Muntean Luminița 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

Președinte: conf. univ. dr. Muntean Andreea 

Membri:  ing. Hava Cristina 

   ec. Pădurean Cornelia 

Secretar:  Muntean Luminița 
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HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul nr. 18115/16.09.2019, înaintat de dl conf. univ. dr. Marina 

Lucian în calitate de Director al proiectului CNFIS-FDI-2019-0255, pentru angajarea cu contract individual 

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

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu Colegiul Național de 

Informatică „Carmen Sylva” din Petroșani având ca obiect colaborarea în interesul elevilor, studenților și 

a cadrelor didactice în dezvoltarea de competențe în vederea adaptării la piața muncii, diversificarea ofertelor 

de perfecționare profesională, realizarea în comun a unor programe, acțiuni, activități și proiecte cu caracter 

informațional, asistențial și aplicativ.  

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se transmite Senatului referatul nr. 18234/17.09.2019, înaintat 

de dna conf. univ. dr. Gavrilă Paven Ionela în calitatea de Director al DAAMK, pentru salarizarea orelor de 

curs și seminar aferente programului de master Administrarea afacerilor în limba engleză la tariful și condițiile 

aprobate pentru celelalte programe de studiu. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul nr. 18225/17.09.2019, înaintat de dna prof. univ. dr. Popa 

Maria în calitatea de Decan al Facultății de Științe Economice, referitor la admiterea la programul de master 

Bănci, asigurări și piețe financiare și anume: 

- retragerea programului din oferta de admitere a sesiunii septembrie și transferarea locurilor din 

concursul de admitere la programul de master din același domeniu Fiscalitate și management 

financiar; 

- posibilitatea studenților înmatriculați în regim cu taxă la programul Bănci, asigurări și piețe 

financiare, în sesiunea iulie 2019, de a se transfera la programul Fiscalitate și management financiar 

sau la alte programe de masterat din universitate, cu același regim financiar.   

- posibilitatea de a se înscrie la un nou concurs de admitere din sesiunea septembrie 2019, la programe 

de masterat, pe locuri bugetate, fără plata taxei de admitere și încheierea unui nou contract de studii.  

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Consiliul de Administrație ia act de referatele facultăților privind situația 

candidaților înmatriculați în urma concursului de admitere în anul universitar 2019-2020 și aprobă: 

1. Ca urmare a înscrierii unui candidat pe un loc destinat absolvenților de licee din mediul rural, la 

specializarea Kinetoterapie și motricitate specială, pentru a respecta capacitatea de școlarizare, se 

modifică numărul locurilor disponibile în sesiunea septembrie,  de la 2 la 1 loc în regim cu taxă; 

2. În urma retragerii unui student înmatriculat în regim financiar bugetat în sesiunea iulie 2019, la 

specializarea Inginerie urbană și dezvoltare regională, se aprobă suplimentarea numărului de 

locuri bugetate, în sesiunea de admitere din septembrie 2019, de la 6 locuri la 7 locuri; 

3. În urma retragerii unui student înmatriculat în regim financiar bugetat în sesiunea iulie 2019, la 

specializarea Contabilitate și informatică de gestiune, se aprobă suplimentarea cu un loc a  

numărului de locuri bugetate în sesiunea de admitere din septembrie 2019 la specializarea 

respectivă; 

4. Se aprobă modificarea numărului de locuri în regim financiar cu taxă, la specializarea Muzică 

religioasă, de la 9 locuri la 8 locuri; 

5. Se aprobă alocarea unui loc pentru studiile universitare de masterat destinat cetățenilor de etnie romă 

la programul Identități regionale în Europa Central - Răsăriteană. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Ca urmare a adresei MEN nr. 570/GP/16.09.2019, prin care locurile alocate 

cetățenilor de etnie romă rămase neocupate după sesiunea iulie 2019 pot fi ocupate de candidații care au 

concurat pe locurile repartizate statistic, se aprobă repartizarea unui loc alocat candidaților de etnie romă în 

loc finanțat de la bugetul de stat repartizat statistic, pentru studiile universitare de master la programul  

Fiscalitate și management financiar. 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Ca urmare a adresei MEN nr. 570/GP/16.09.2019,  prin care locurile pentru 

studiile universitare de licență alocate absolvenților de licee din mediul rural rămase neocupate după sesiunea 

iulie 2019 pot fi ocupate de candidații care au concurat pe locurile repartizate statistic și având în vedere că, 

din 50 de locuri alocate inițial au fost ocupate 10 locuri în sesiunea din iulie și 6 locuri în sesiunea din 

septembrie, se aprobă suplimentarea locurilor repartizate statistic cu 34 de locuri care vor fi repartizate astfel: 

1 loc Ingineria mediului 

1 loc Inginerie urbană și dezvoltare regională  
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4 locuri la Administrarea afacerilor 

6 locuri la Finanțe și bănci 

1 loc la Contabilitate și informatică de gestiune 

2 locuri la Marketing 

14 locuri la Drept 

5 locuri la Pedagogia învățământului primar și preșcolar 

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Având în vedere adresa MEN nr. 10140F/09.09.2019, înregistrată cu numărul   

18286/17.09.2019, prin care se suplimentează cifra de școlarizare, se aprobă alocarea locurilor suplimentare 

după cum urmează: 

- 3 locuri pentru studiile universitare de licență, finanțate de la bugetul de stat, pentru cetățenii 

aparținând minorității rome; 

- 10 locuri repartizate statistic pentru studiile universitare de masterat pentru următoarele 

programe: 

1 loc la Identități regionale în Europa Central – Răsăriteană; 

1 loc la Limba și cultura română în context european; 

2 locuri la Management educațional; 

1 loc la Teologie comparată; 

1 loc la Mediere interculturală și interreligioasă;  

2 locuri la Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului 

2 locuri la  Fiscalitate și management financiar. 

 

 

 

 

Reprezentant legal și ordonator de credite  

Prof. univ. dr. Adela Socol 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Rotar Claudia           Hava Cristina 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


