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

Nr. 23 / 12265 / 20.06.2019 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 18.06.2019 

 

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

18.06.2019, 

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. Rotar Corina privind programarea, în 

luna iunie 2019, a 2 zile de concediu de odihnă aferent anului universitar 2017-2018, conform referatului nr. 

12020/18.06.2019. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă desfășurarea examenului de absolvire a cursului postuniversitar de 

formare și dezvoltare profesională continuă Formarea profesorilor itineranți și de sprijin pentru incluziunea 

socială și educațională a copiilor, a tinerilor și a persoanelor vulnerabile,  în data de 28.06.2019, ora 10.00, 

în Sala Aula Mică. Se numește comisia de examinare cu următoarea componență: 

Președinte: conf. univ. dr. Todor Ioana 

Membri:  conf. univ. dr. Muntean Trif Letiția  

   lect. univ. dr. Petrovan Ramona 

Secretar:  conf. univ. dr. Igna Cornel 

Membru supleant: conf. univ. dr. Scheau Ioan  

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează transformarea postului vacant de secretar instituție de învățământ 

(debutant), COR 235901, poziția 226 din cadrul CICOC, în consilier (debutant), COR 242306 (consilier 

orientare privind cariera). 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă angajarea în regim plata cu ora a persoanelor numite în comisia de 

îndrumare a doctorandului Cămară Daniel, din cadrul Școlii Doctorale de Teologie, conform referatului dlui 

prof. univ. dr. Gheorghe Remete, nr. 12047/18.06.2019. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă angajarea în regim plata cu ora a persoanelor numite în comisiile de 

îndrumare a doctoranzilor Shterjov Mitko și Brădățan (Oatu) Andreea Roxana, din cadrul Școlii Doctorale de 

Istorie, conform referatului dlui conf. univ. dr. Moga Valer, nr. 12046/18.06.2019. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă deplasarea dnei Prorector, conf. univ. dr. Muntean Andreea și a dlui 

conf. univ. dr. Ionescu Petru Ștefan, Director CRI, la Helsinki, în perioada 23-28 septembrie 2019, pentru a 

participa la 31st Annual EAIE Conference and Exhibition, sub patronajul CNR. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian, Directorul proiectului 

CNFIS-FDI-2019-0255, pentru demararea procedurilor de achiziție a serviciilor informatice de implementare 

a modulelor on-line de consiliere, cu o valoare estimată de 13.445 lei fără TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă modificarea contractului de prestări servicii, nr. 154/13.03.2017, 

încheiat cu Primăria Municipiului Alba Iulia, în condițiile prevăzute de referatul Serviciului Tehnic, nr. 

12032/18.06.2019.  

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Begov Ungur Andreea, nr. 

11904/14.06.2019, privind decontarea cheltuielilor cu servirea mesei, aferente studenților și cadrelor didactice 

participante la workshop-urile organizate pentru promovarea specialității Măsurători terestre și cadastru, din 

perioada 19-21 iunie 2019, în valoare estimată de 800 lei. 
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HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă reluarea procedurilor de concurs pentru ocuparea postului vacant de 

consilier juridic I din cadrul Oficiului Juridic, conform referatului dnei Rotar Claudia, nr. 12021/18.06.2019.  

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de asistent 

proiect, în cadrul proiectului Stagii de practică pentru studenți, finanțat prin POCU 2014-2020, în vederea 

angajării pe perioadă determinată (10.07.2019 – 30.06.2020), cu timp parțial, conform referatului dlui conf. 

univ. dr. Tamas Szora Attila, nr. 12043/18.06.2019. Se aprobă numirea comisiilor din cadrul concursului cu 

următoarea componență: 

Comisia de concurs: 

Președinte: Tamas Szora Attila 

Membri:  Muntean Andreea 

   Kadar Manuella 

Secretar:  Oniță Daniela 

Comisia de soluționare a contestațiilor: 

Președinte: Moisă Claudia 

Membri:  Maican Silvia 

   Lazea Ruxandra 

Secretar:  Oniță Daniela 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă nota internă a dnei prof. univ. dr. Socol Adela, în calitate de 

reprezentant legal și ordonator de credite, pentru depunerea Declarației pe propria răspundere privind 

situațiile de incompatibilitate cu candidații înscriși la examenele de finalizare a studiilor (licență și disertație), 

de către toate persoanele numite în comisiile de finalizare a studiilor (președinte, membru, secretar). Nota se 

va transmite decanilor facultăților spre conformare.  

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă demararea procedurilor de achiziție a serviciilor de publicitate și 

informare în cadrul proiectului  „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a 

corpului H ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia”, cu o valoare estimată de 17.850 lei, cu TVA.  

Comisia de analiză și evaluare a ofertelor va avea următoarea componență: 

Președinte: conf. univ. dr. Tamas Szora Attila 

Membri:  ec. dr. Găban Vasile Lucian 

   jr. Rotar Claudia  

Secretar:  ing. Solyom Ana  

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă alocarea pe facultăți a perioadelor de desfășurare a taberelor 

studențești, astfel: 

Toate cele 76 de locuri sunt distribuite în COMPLEX CORSA, incinta BTT COSTINEȘTI. 
Nr. 

crt. 

Facultatea Nr. 

locuri  

Seria I 

15 – 20.07.2019 

Seria II 

20 – 25.07.2019 

Seria VII 

14 – 19.08.2019 

0 1 6    

1. Facultatea de Istorie şi Filologie 7 2 2 3 

2. Facultatea de Științe Economice 27 7 9 11 

3. Facultatea de Științe Exacte și 

Inginerești 
14 

4 5 5 

3. Facultatea de Drept şi Științe 

Sociale 
22 

6 8 8 

4. Facultatea de Teologie 6 1 2 3 

 TOTAL universitate 76 20 26 30 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă demararea procedurilor de achiziție a serviciilor de consultanță în 

management de proiect în cadrul proiectului  „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului 

D și a corpului H ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia”, cu o valoare estimată de 116.300 lei, 

fără TVA, plătiți din bugetul proiectului. 

Comisia de analiză și evaluare a ofertelor va avea următoarea componență: 

Președinte: conf. univ. dr. Tamas Szora Attila 

Membri:  ec. dr. Găban Vasile Lucian 

   jr. Rotar Claudia  

Secretar:  ing. Solyom Ana  

 

Reprezentant legal și ordonator de credite  

Prof. univ. dr. Adela Socol 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Rotar Claudia           Hava Cristina 


