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

Nr. 29 / 15497 / 30.07.2019 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 30.07.2019 

 

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

30.07.2019, 

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 conf. univ. dr. Ceuca Emilian cu privire la 

subcontractarea unor activități prevăzute în contractul nr. 376/28.06.2017, încheiat între Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia și Miele Tehnica Brașov, cu respectarea procedurilor legale de selecția 

subcontractantului în vederea realizării activităților propuse pentru subcontractare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă cererea dnei Tăbîrcă Alina, cercetător postdoctoral în cadrul studiilor 

postdoctorale de cercetare avansată, domeniul Contabilitate, pentru transferul din regim financiar „cu taxă” în  

regim financiar „fără taxă”, în baza avizului CSUD privind existența locurilor disponibile.  

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatele dlui prof. univ. dr. Gligor Mihai privind salarizarea și 

decontarea cheltuielilor de cazare (în Casa de Oaspeți a UAB), pentru persoanele numite în comisiile pentru 

susținerea tezelor de doctorat de către următorii doctoranzi: 

drd. Cruciu (Vasilca) Carmen Doina (Filologie) – conform Deciziei nr. 743/14295/16.07.2019 

drd.  David Corina Maria (Filologie) - conform Deciziei nr. 744/14304/16.07.2019 

drd.  Wolfgang Wunsch (Teologie) - conform Deciziei nr. 757/14705/22.07.2019 

drd.  Moceanu (Pleșa) Oana Raluca (Teologie) - conform Deciziei nr. 745/14305/16.07.2019 

drd.  Mortură Laura Alexandra (Contabilitate) - conform Deciziei nr. 746/14311/16.07.2019 

drd.  Dumbrăvescu Nicolae (Istorie) - conform Deciziei nr. 758/14706/22.07.2019 

drd.  Iancu (Micu-Oțelea) Aritina Raluca (Filologie) - conform Deciziei nr. 760/14768/22.07.2019 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Câmpan Diana privind achiziția 

serviciilor de publicitate și promovare a Admiterii 2019 – sesiunea septembrie, în format print și online, 

conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei ec. Câmpean Claudia privind numirea comisiei de 

evaluare a ofertelor pentru achiziția produselor alimentare și agroalimentare necesare cantinei studențești, cu 

următoarea componență: 

Președinte: ec. dr. Găban Vasile Lucian 

Membri:  ec. Cîmpean Claudia 

   ing. Solyom Ana 

   Luca Silviu  

   Oprișa Delia 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind modificarea 

comisiei pentru susținerea examenelor în vederea acordării gradului didactic II, sesiunea august 2019, la 

categoria Profesori,  specializarea Educație fizică și sportivă, conform tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind modificarea 

comisiei pentru susținerea examenelor în vederea acordării gradului didactic II, sesiunea august 2019, la 

categoria Învățători/Institutori/Profesori din învățământul primar, conform tabelului anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă participarea UAB, în calitate de partener/aplicant în proiectul: 

Combating hate speech to vulnerable groups on social network by involving and educating students and 

professionals in the field of social protection, linia de finanțare „Europa for Citizen”- Stand 2. Democratic 

engagement and civic prticipation. Civil society project”, fără cofinanțare din partea universității. 



 

2 
 

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

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana privind numirea reprezentanților 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în comisia de recepție la terminarea lucrărilor executate la 

obiectivul „Centru de învățământ și cercetare multidisciplinară – reabilitarea corpului H al Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, după cum urmează: 

Președinte: ec. dr. Găban Vasile Lucian 

Membri:  conf. univ. dr. Tamas Szora Attila 

   conf. univ. dr. Popa Dorin  

   prof. univ. dr. Tulbure Adrian 

   ing. Solyom Ana 

La efectuării recepției vor fi invitați să participe reprezentanți ai: ISC Alba, Primăria Municipiului Alba 

Iulia, Direcția Județeană de Cultură Alba, ISU Alba, proiectant - SC UTILITAS SRL, executant - SC 

TOBIMAR CONSTRUC SRL. 

Secretariatul comisiei este asigurat de ing. Abrudeanu Vasile Mircea, diriginte de șantier. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei ec. Claudia Câmpean privind achiziția de lenjerie și 

echipamente electrocasnice pentru dotarea Căminului studențesc nr. 1, conform referatului anexat. 

 

 

Reprezentant legal și ordonator de credite  

Prof. univ. dr. Adela Socol 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Rotar Claudia           Hava Cristina 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


