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

Nr. 28/ 15004 / 23.07.2019 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 23.07.2019 

 

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

23.07.2019, 

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 dlui prof. univ. dr. Dimen Levente privind demararea 

procedurilor de negociere pentru atribuirea contractului de prestări servicii: Servicii de mentenanță pentru 

platforma educațională de e-learning MOODLE. Se numește comisia de negociere cu următoarea 

componență: 

Președinte: ec. dr. Găban Vasile Lucian 

Membri:  prof. univ. dr. Dimen Levente 

   inf. Târnovean Sorin 

Secretar:  ing. Solyom Ana  

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona privind demararea 

procedurilor pentru de achiziția: Servicii de extindere a platformei de e-learning MOODLE, la studii 

universitare de licență, învățământ cu frecvență, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0327. Se numește 

comisia de negociere a ofertelor cu următoarea componență: 

Președinte: conf. univ. dr. Varvara Simona 

Membri:  prof. univ. dr. Dimen Levente 

   inf. Despa Otilia 

Secretar:  ing. Solyom Ana  

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona privind demararea 

procedurilor pentru de achiziția: Servicii de dezvoltare a platformei INTRANET de management a calității, în 

cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0327. Se numește comisia de negociere a ofertelor cu următoarea 

componență: 

Președinte: conf. univ. dr. Varvara Simona 

Membri:  prof. univ. dr. Dimen Levente 

   inf. Despa Otilia 

Secretar:  ing. Solyom Ana  

 

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

procedurilor pentru de achiziția: Servicii de întreținere și reparații, pe bază de abonament lunar, a aparatelor 

de aer condiționat instalate în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.  

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian privind demararea 

procedurilor pentru de achiziția: Servicii de întreținere și reparații, pe bază de abonament lunar, a sistemelor 

de efracție, a sistemelor de control-acces, a sistemelor de supraveghere video și a celor de detecție la incendiu, 

instalate în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.  

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Kadar Manuella privind decontarea 

cheltuielilor aferente serviciilor de curierat necesare pentru transmiterea unor documente în Columbia, în 

cadrul proiectului Erasmus Plus – ACACIA, conform facturii anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Iordăchescu Teodora privind 

reprogramarea sesiunii de restanțe extraordinare, pentru absolvenții specializării Traducere și interpretare, din 

septembrie 2019, în perioada 02 – 06 septembrie 2019. 
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HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă cererea studentului Rus Mihai, din anul III Drept, privind achitarea 

contravalorii serviciilor de școlarizare cu finanțare de la bugetul de stat, de care a beneficiat în anul universitar 

2017-2018 și eliberarea unui act doveditor după efectuarea plății. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Nu se aprobă cererea dlui lect. univ. dr. Nanu Paul privind refacerea 

demersurilor de achitare a impozitului aferent voucherelor de vacanță pe 2019, având în vederea expirarea 

termenului până la care acesta trebuia achitat în conturile universității, în vederea acordării voucherelor pentru 

anul 2019. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona, nr. 

14457/17.07.2019, privind angajarea, cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, a 

persoanelor nominalizate în tabelul anexat, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0327. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ionescu Petru, nr. 14749/22.07.2019, 

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

nominalizate în tabelul anexat, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0765. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12.  Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Paștiu Carmen, nr. 14638/19.07.2019, 

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

nominalizate în tabelul anexat, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0315. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13.  Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Paștiu Carmen, nr. 14292/16.07.2019, 

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

nominalizate în tabelul anexat, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0315. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14.  Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Moga Valer, nr. 14765/22.07.2019, 

privind angajarea, cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, a persoanelor numite 

în comisiile de îndrumare a doctoranzilor Purdea Claudiu și Fetcu Ana, din cadrul Școlii Doctorale de Istorie.  

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Remete Gheorghe, nr. 

14840/23.07.2019, privind angajarea, cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, a 

persoanelor numite în comisia de îndrumare a doctorandului Bobeș Teodora, din cadrul Școlii Doctorale de 

Teologie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se supun Senatului spre aprobare următoarele documente: 

- Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor academice, în cadrul Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024. 

- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților departamentelor didactice din cadrul 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

- Metodologia privind recunoașterea academică automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia, a funcțiilor didactice obținute în instituții de învățământ superior acreditate din 

străinătate.  

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se avizează și se supune aprobării Senatului redimensionarea comisiilor de 

admitere constituite la nivelul facultăților, pentru sesiunea septembrie 2019.  

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se avizează și se supune aprobării Senatului modificarea comisiei de interviu 

pentru admiterea la programele de masterat din domeniul Științe ale educației, sesiunea iulie 2019, conform 

propunerii dnei conf. univ. dr. Todor Ioana. 

 

Reprezentant legal și ordonator de credite  

Prof. univ. dr. Adela Socol 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Rotar Claudia           Hava Cristina 

 


