
 

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

Nr. 7 / 3777 /20.02.2020 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 20.02.2020 

 

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

20.02.2020, 

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 referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind casarea documentelor 

din cadrul DPPD care au depășit termenele de păstrare prevăzute de nomenclatorul arhivistic al UAB, conform 

tabelului anexat, propuse de comisia de casare. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă depunerea cererilor de finanțare în cadrul competiției Fondul de 

Dezvoltare Instituțională – FDI 2020, cu bugetele aferente și contribuția UAB, respectiv: 

1. Program integrat instituțional de consiliere, motivare, suport și intervenție pentru studenți și elevi în 

risc, pentru menținerea în educație și acces la învățământul superior (Domeniul 1 Echitate); Manager 

proiect - conf. univ. dr. Marina Lucian; Buget total 395.875 lei, contribuția UAB 31.717,83 lei. 

2. Consolidarea și implementarea politicilor pentru internaționalizarea Universității „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia (Domeniul 2 Internaționalizare); Manager proiect - conf. univ. dr. Ionescu Petru 

Ștefan; Buget total 399741 lei, contribuția UAB 59400 lei. 

3. SAS – UAB – Promotor al spiritului antreprenorial (Domeniul 4 – SAS); Manager proiect - conf. univ. 

dr. Paștiu Carmen; Buget total 206.610 lei, contribuția UAB 25374 lei. 

4. Îmbunătățirea calității activităților didactice din UAB prin implementarea de soluții informatice la 

școlile doctorale, metaranking universitar și evaluare continuă a programelor de studii (QEdu -

UAB)(Domeniul 5 Calitate) ; Manager proiect - conf. univ. dr. Varvara Simona; Buget total 399644 lei, 

contribuția UAB 27.269 lei. 

5. Acțiuni și instrumente suport pentru susținerea cercetării de excelență din Universitatea „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia (Domeniul 6 Cercetare); Manager proiect - lect. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin; 

Buget total 400.000 lei, contribuția UAB 28.000 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Popa Maria privind prelungirea detașării 

dnei Gavrilaș-Weber Mirela la Secretariatul Facultății de Științe Economice, până la data de 31.12.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă propunerea Comisiei Sociale pentru acordarea unei burse pentru ajutor 

ocazional de maternitate, în baza dosarului nr. 2382/04.02.2020. 

 
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana pentru modificarea 

componenței comisiilor pentru inspecția specială în vederea acordării gradului didactic I, seria 2018-2020, 

specializarea Limba și literatura Română, conform tabelelor anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina, manager al proiectului ROSE 

– DARIS, nr. 91/SGU/NC/I/19.12.2017, pentru prelungirea contractului de muncă pe durată determinată și timp 

parțial al persoanelor nominalizate în referatul nr. 3676/19.02.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Gligor Mihai privind retribuirea și 

decontarea cheltuielilor de cazare pentru cadrele didactice numite în comisia de analiză și de susținere a tezei de 

doctorat de către drd. Aloman Nicolae Ioan, domeniul Teologie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Gligor Mihai privind retribuirea și 

decontarea cheltuielilor de cazare pentru cadrele didactice numite în comisia de analiză și de  susținere a tezei de 

doctorat de către drd. Lupșan Mihaela Diana, domeniul Filologie. 
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HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Gligor Mihai privind retribuirea cadrelor 

didactice numite în comisia pentru acordarea atestatului de abilitare dlui conf. univ. dr. Căpușneanu Sorinel.    

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Tamaș Szora Attila, în calitate de manager 

al proiectului Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H ale Universității 

„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cod SMIS 120779, pentru ca diferența dintre suma totală alocată pentru 

proiect în anul 2020 și suma angajată pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție, să fie alocată conform 

referatului anexat, nr. 3699/19.02.2020, respectiv: 

- achiziția de mobilier pentru sălile din corpurile D și H  

- o parte din echipamentele IT (table, proiectoare, ecrane de proiecție, echipamente administrator de 

rețea)  

- verificarea proiectului tehnic pentru corp D și înnoirea avizelor pentru autorizația de construcție  

- dirigenție de șantier  

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă cererea nr. 2361/04.02.2020 a dlui Vlad Vasile, reprezentant la Dance 

to Sunrise, pentru închirierea sălii de sport a UAB. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă cererea nr. 3714/19.02.2020 a dnei Coșerean Andreea, pentru 

închirierea sălii de sport a UAB. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă încheierea unui contract de parteneriat cu Social Innovation Solution, 

din București, având ca obiect prestarea de servicii media reciproce în cadrul parteneriatului.  

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Corcheș Mihai, cu nr. 2697/07.02.2020, 

privind modificarea unor contracte de muncă pe durată determinată și timp parțial în cadrul proiectului POCU 

2014-2020, cod 124185, conform tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Corcheș Mihai, cu nr. 2696/07.02.2020, 

privind angajarea persoanelor nominalizate în tabelul anexat cu contract individual de muncă pe durată 

determinată și timp parțial, în cadrul proiectului POCU 2014-2020, cod 124185. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă propunerea LSUA privind prelungirea cu 2 zile a termenului limită de 

depunere a dosarelor pentru acordarea bursei sociale, respectiv până în 03.03.2020 (inclusiv). 
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