UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 24 / 12887 / 26.06.2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 26.06.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
26.06.2019,
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 avizează și se propune Senatului spre aprobare:
- Revizia Regulamentului activității profesionale a studenților pentru Ciclul I-studii universitare de licență
și Ciclul II – studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2019 – 2020.
- Planurile de învățământ pentru anul universitar 2019 – 2020.
- Calendarul activității didactice pentru anul universitar 2019 – 2020.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin privind
redistribuirea unei burse de performanță științifică la Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie. Se
aprobă acordarea burselor de performanță științifică studenților:
Facultatea de Istorie și Filologie: Avram Diana Alexandra, Florea Iulian Florin, Pâclișan Nicolae
Dumitru.
Facultatea de Științe Economice: Frunză Ana.
Facultatea de Drept și Științe Sociale: Sima Simona, Pop (Paștiu Pop) Ana Maria.
Facultatea de Teologie Ortodoxă: Nistor Dorel Andrei.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei ing. Joldeș Gabriela privind decontarea cheltuielilor
aferente serviciilor de medicina muncii, pentru categoriile de angajați care efectuează controlul medical periodic
semestrial, conform referatului nr. 12719/25.06.2019.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Paștiu Carmen pentru organizarea
concursului de ocupare a 2 posturi vacante, de responsabil promovare social-media (pe durată determinată de 6
luni) și responsabil elaborare site proiect (pe durată determinată de 4 luni), în cadrul proiectului CNFIS-FDI2019-0315, în condițiile prevăzute în referatul 12634/25.06.2019. Se aprobă numirea comisiilor din cadrul
concursului, cu următoarea componență:
Comisia de concurs
Președinte:
conf. univ. dr. Paștiu Carmen
Membri:
conf. univ. dr. Dragolea Larisa
lect. univ. dr. Muntean Maria
Secretar:
Joldeș Gabriela
Comisia de soluționare a contestațiilor
Președinte:
conf. univ. dr. Muntean Andreea
Membri:
lect. univ. dr. Maican Silvia
lect. univ. dr. Ciortea Mihaela
Secretar:
Joldeș Gabriela
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă cererea studentului Lucaci Iulian Ștefan, din anul II – master DMRU,
pentru susținerea examenului restant din anul I, fără taxă, având în vedere participarea lui la o mobilitate de
plasament Erasmus+, în perioada sesiunii de restanțe, septembrie 2018.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Muntean Maria pentru organizarea
concursului de ocupare a 2 posturi vacante, de expert dezvoltare pagini web reviste (pe perioada 01.08.2019 –
31.10.2019) și expert suport dezvoltare sistem informatic (pe perioada 01.08.2019 – 31.10.2019), în cadrul
proiectului CNFIS-FDI-2019-0660, în condițiile prevăzute în referatul 12645/25.06.2019. Se aprobă numirea
comisiilor din cadrul concursului, cu următoarea componență:
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Comisia de concurs
Președinte:
Muntean Maria
Membri:
Muntean Andreea
Roman Negoi Ana Maria
Secretar:
Lupșa Liliana
Comisia de soluționare a contestațiilor
Președinte:
Popa Gorjanu Cosmin
Membri:
Bara Angela
Herțeg Crina
Secretar:
Lupșa Liliana
HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează completarea Comisiei de admitere la nivel de universitate cu dna Ilea
Andreea Maria, pentru gestionarea dosarelor de admitere a candidaților la programul de formare
psihopedagogică, nivel I, nivel II și în regim de curs postuniversitar.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Ienciu Ioan pentru plata taxei de susținere a
tezei de abilitate în cadrul Universității Politehnica din Timișoara, conform facturii atașate.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian privind suplimentarea față
de oferta inițială a cheltuielilor pentru lucrările de execuție la obiectivul Branșament apă, extindere rețea
canalizare și racord, pentru clădirea corpului H, cu suma de 21.252,63 lei fără TVA, în baza proiectului
întocmit de SC APA CTTA Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul
Branșament apă, extindere rețea canalizare și racord, pentru clădirea corpului H, cu următoarea componență:
Președinte:
ec. dr. Găban Vasile Lucian
Membri:
ing. Muntean George
ing. Solyom Ana
Secretar:
Oprișa Delia
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian privind demararea
procedurilor pentru achiziția: Servicii de asigurare a clădirilor Universității "1 Decembrie 1819", cu valoarea
estimată de 17.000 lei. Se aprobă numirea comisiei de evaluare a ofertelor, cu următoarea componență:
Președinte:
ec. dr. Găban Vasile Lucian
Membri:
ing. Muntean George
ing. Solyom Ana
Secretar:
Oancea Felicia
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian privind demararea
procedurilor pentru achiziția: Servicii de mentenanță module software executate de SC Smart Division SRL,
cu valoarea estimată de 17.000 lei. Se aprobă numirea comisiei de evaluare a ofertelor, cu următoarea
componență:
Președinte:
conf. univ. dr. Marina Lucian
Membri:
ec. dr. Găban Vasile Lucian
inf. Despa Otilia
Secretar:
ing. Solyom Ana
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian privind demararea
procedurilor pentru achiziția: Servicii de reîncărcare tonere și cartușe pentru copiatoare/imprimante/faxuri,
cu valoarea estimată de 13.000 lei/an, fără TVA. Se aprobă numirea comisiei de evaluare a ofertelor, cu
următoarea componență:
Președinte:
ec. dr. Găban Vasile Lucian
Membri:
ing. Muntean George
ing. Solyom Ana
Secretar:
Oancea Felicia
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HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Tamas-Szora Attila privind demararea
procedurilor pentru achiziție a echipamentelor de tip FEDR, în cadrul proiectului cu titlul Stagii de practică
pentru studenți, conform referatului nr. 12569/24.06.2019. Se aprobă numirea comisiei de evaluare a ofertelor,
cu următoarea componență:
Președinte:
conf. univ. dr. Tamas –Szora Attila
Membri:
inf. Matei Cristian
ing. Solyom Ana
Secretar:
Oniță Daniela
HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă cererea dlui Pojar Emil, administrator al ATLAS SRL, pentru
prelungirea contractului privind alimentarea cu energie electrică a emițătorului Radio Atlas FM, aflat în
vecinătatea imobilului din str. Ion Luchian, până la data de 31 iulie 2020.
HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ionescu Petru Ștefan pentru organizarea
concursului de ocupare a postului vacant de expert tehnician aplicație online, pentru studenții specializării
Informatică, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0765, în condițiile prevăzute în referatul 12506/24.06.2019.
Se aprobă numirea comisiilor din cadrul concursului, cu următoarea componență:
Comisia de concurs
Președinte:
conf. univ. dr. Muntean Andreea
Membri:
conf. univ. dr. Ionescu Petru Ștefan
inf. Ordean Mădălin
Secretar:
ec. Todor Marinela
Comisia de soluționare a contestațiilor
Președinte:
prof. univ. dr. Socol Adela
Membri:
conf. univ. dr. Marina Lucian
inf. Despa Otilia
Secretar:
ec. Todor Marinela
HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Muntean Trif Letiția privind tipărirea
în Seria Didactică a suportului de curs Psihopedagogie. Ghid pentru pregătirea cadrelor didactice.
HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ionescu Petru Ștefan pentru prelungirea
detașării dnei Trifu Liliana, de la Biblioteca Universității la Centrul de Relații Internaționale, pe perioada
01.07.2019 – 30.06.2020.
HOTĂRÂREA NR. 19. Se avizează și se propune aprobării Senatului Codul de asigurare a calității în
Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă angajarea, în regim plata cu ora, a persoanelor numite în comisia de
îndrumare a doctorandului Wunsch Wolfgang, din cadrul Școlii Doctorale de Teologie, conform referatului dlui
prof. univ. dr. Gheorghe Remete, nr. 12714/25.06.2019.
HOTĂRÂREA NR. 21. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului revizia Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918".
HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă plata sumei de 1000 lei/student, reprezentând taxa de susținere a
examenului de licență de către absolvenții specializării Traducere și interpretare, în cadrul Universității din
Craiova, în baza Protocolului de colaborare nr. 5424/14.03.2019.
HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona privind achiziția
directă, din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2019-0327, a serviciilor de dezvoltare a platformei INTRANET de
management a calității, prin dezvoltarea unor instrumente software care facilitează colectarea, prelucrarea și
analiza datelor referitoare la evaluarea și asigurarea calității, cu o valoarea estimativă de 55.000 fără TVA.
HOTĂRÂREA NR. 24. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian pentru deplasarea la
seminarul metodologic Metode de cercetare cantitative, calitative și mixte, organizat de Institutul de Cercetări
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Juridice, Politice și Sociologice, la Chișinău, în perioada 14-23 septembrie 2019, cu suportarea
cheltuielilor de transport, cazare și diurnă din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2019-0255.
HOTĂRÂREA NR. 25. Se aprobă desfășurarea comasată, în anul universitar 2019 – 2020, a
Programului de pregătire psihopedagogică, nivel I, nivel II în regim de curs postuniversitar, respectiv:
Nivel I – pe parcursul semestrului I
Nivel II- pe parcursul semestrului II
Perioada de înscriere: 23.09.2019 – 27.09.2019
Pentru Nivelul I taxele se achită:
- prima tranșă până la data de 31 octombrie 2019
- a doua tranșă până la data de 17 decembrie 2019
Pentru Nivelul II taxele se achită:
- prima tranșă până la data de 17 martie 2020
- a doua tranșă până la data de 30 aprilie 2020
HOTĂRÂREA NR. 26. Se aprobă modificarea unui contract de muncă, încheiat în cadrul proiectului
PROGRESSIO, conform referatului dnei prof. univ. dr. Cenar Iuliana, nr. 12877/26.06.2019.
HOTĂRÂREA NR. 27. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Himcinschi Mihai privind organizarea
examenului de finalizare a studiilor, în data de 13 septembrie 2019, pentru absolvenții specializării Teologie
ortodoxă pastorală, Teologie asistență socială.
HOTĂRÂREA NR. 28. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare:
- modele cadru ale contractelor de studii aferente anului universitar 2019-2020;
- modele-cadrul ale contractelor de închiriere pentru căminele studențești și Casa de Oaspeți a
Universității.
HOTĂRÂREA NR. 29. Se aprobă numirea comisiei de recepție a serviciilor de audit financiar extern,
prestate conform contractului 217/10.04.2019, cu următoarea componență:
Președinte:
conf. univ. dr. Tamas Szora Attila
Membri:
lect. univ. dr. Topor Dan
consilier jr. Rotar Claudia
Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol

Oficiul Juridic
Rotar Claudia

Secretar șef UAB
Hava Cristina
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