UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 30/17160/03.09.2019

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 03.09.2019

Consiliul de Administrație al
03.09.2019,

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

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. prof. univ. dr. Socol Adela, Reprezentant legal și ordonator de credite,
privind repartizarea locurilor pentru admiterea la studiile universitare de licență, masterat și doctorat pentru anul
universitar 2019-2020, sesiunea septembrie 2019, conform tabelului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare referatul dlui. prof. univ. dr. Dimen
Levente privind completarea componenței Comisiei de admitere pentru Centrul ID Deva, specializarea Pedagogia
învățământului primar și preșcolar, sesiunea septembrie 2019, cu domnișoara Beșcucă Raluca.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Dimen Levente privind asigurarea transportului de la
Alba Iulia la Deva, tur/retur, în perioada 09.09.2019-19.09.2019, pentru membrii Comisiei de admitere organizate
în cadrul Centrului ID Deva.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei. conf. univ. dr. Muntean Andreea privind plata sumei de 2500 lei,
reprezentând diferența costurilor de participare la evenimentul Study in Romania la Expoziția și Conferința Anuală
NAFSA organizat în Washington, Statele Unite ale Americii, în perioada 26-31 mai 2019, conform Protocolului
încheiat între Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Consiliul Național al Rectorilor, nr.
211/08.04.2019.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile-Lucian privind încheierea unui nou contract de
prestări servicii, pe o perioadă de 1 an, cu S.C. PRODINF Software S.R.L., având ca obiect servicii de mentenanță
și asistență tehnică pentru sistemul EMSYS FINANCIAR la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia.
Comisia de negociere a contractului va avea următoarea componență:
Președinte: ec. dr. Găban Vasile-Lucian
Membri: ec. Contor Tamara
ec. Țibea Ioana
Secretar: Oprișa Delia
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana privind componența comisiei de analiză și evaluare
a ofertelor pentru achiziția publică „Proiectare și execuție pentru lucrările de intervenție privind realizarea
obiectivului de investiții denumit Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H
a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cod SMIS 120779, finanțat prin P.O.R. 2014-2020”, cu
următoarea componență:
Președinte: Tamas-Szora Attila (cu drept de vot)
Membri: Găban Vasile-Lucian
Solyom Ana
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Corcheș Mihai
Consultant de specialitate: Iuga Mihai (fără drept de vot)
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana privind strategia de contractare prin procedură
simplificată a contractului de proiectare și execuție pentru lucrările de intervenție privind realizarea obiectivului de
investiții denumit Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H a Universității
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cod SMIS 120779, finanțat prin P.O.R. 2014-2020”. Valoarea estimată a
contractului este în cuantum de 1.011.350,63 lei (fără TVA).
Se aprobă Caietul de sarcini pentru proiectare și execuție pentru lucrările de intervenție privind realizarea
obiectivului de investiții denumit Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H
a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cod SMIS 120779, finanțat prin P.O.R. 2014-2020”.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina privind reprogramarea zilelor de
concediu neefectuate în anul universitar 2017/2018, de către dna. conf. univ. dr. Begov-Ungur Andreea, în luna
septembrie 2019.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare propunerea Consiliului Facultății de Științe
Exacte și Inginerești, întrunit în data de 12.07.2019, privind numirea directorilor de departament (interimari) până
la organizarea alegerilor, respectiv:
- Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului (DCICIM) – conf. univ. dr. BegovUngur Andreea Ramona;
- Departamentul de Informatică, Matematică, și Electronică (DIME) – lect. univ. dr. Aldea Mihaela.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana Cristina privind susținerea examenului
final de absolvire a programului de studii psihopedagogice Nivelul I, Nivelul II și Postuniversitar, promoția 2019,
în data de 04.09.2019 și componența comisiei de examen formată din conf. univ. dr. Opriș Dorin și lect. univ. dr.
Petrovan Ramona.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana Cristina privind salarizarea în regim
plata cu ora a activităților prestate de cadrele didactice în cadrul examenelor de grad didactic II, desfășurate în
perioada 26-30 august 2019, conform situației centralizatoare anexate.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana Cristina privind calendarul de
desfășurare a selecției îndrumătorilor de practică pedagogică pentru anul universitar 2019-2020.
Se aprobă comisia de evaluare a dosarelor candidaților înscriși și pentru proba de interviu motivațional, respectiv:
Învățători/Educatori (PIPP)
Președinte: lect. univ. dr. Petrovan Ramona
Membri: conf. univ. dr. Todor Ioana, lect. univ. dr. Herman Iulia
Secretar: ec. Bogdan Andreea
Supleant: lect. univ. dr. Iordăchescu Dan
Profesori – toate specializările (modul psihopedagogic Nivel I și II)
Președinte: conf. univ. dr. Muntean Trif Letiția
Membri: conf. univ. dr. Igna Cornel, conf. univ. dr. Opriș Dorin
Secretar: Dîrman Mihaela
Supleant: conf. univ. dr. Scheau Ioan
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei Despa Violeta Otilia, în calitate de responsabil implementare
activitate A4 în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0327, privind comisia de analiză, verificare și acceptare a
serviciilor livrate la data de 01.09.2019, cu cerințele tehnice din caietul de sarcini pentru realizarea serviciilor de
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îmbunătățire și dezvoltare a site-ului web al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu următoarea
componență:
Președinte: inf. Matei Cristian
Membri: inf. Despa Otilia
inf. Mocanu Ionel
inf. Ordean Mădălin
HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Ureche Maria privind decontarea cheltuielilor de
transport pentru 7 studenți și 2 cadre didactice însoțitoare, lect. univ. dr. Ureche Maria și lect. univ. dr. Șușman
Dragoș, pentru participarea la conferința Perspective studențești în inovarea învățământului universitar, organizat
de Universitatea „Ovidius” din Constanța, în perioada 04 - 07 septembrie 2019. Deplasarea se va efectua cu 2
mașini pe ruta Alba Iulia – Constanța, tur/retur.
HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian, în calitate de reprezentant al
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în Asociația Grupul de Acțiune Local Alba Iulia Incluzivă, privind
plata cotizației, aferentă anului 2019, în cuantum de 100 lei.
HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă angajarea, în regim plata cu ora, a persoanelor numite în comisiile de îndrumare
a următorilor doctoranzi:
- Qaramah Mihail Khalid, din cadrul Școlii Doctorale de Teologie, conform referatului dlui prof. univ. dr.
Gheorghe Remete nr. 17103 / 03.09.2019;
- Voinea Dragoș Gheorghe, din cadrul Școlii Doctorale de Teologie, conform referatului dlui prof. univ.
dr. Gheorghe Remete nr. 16956 / 30.08.2019;
- Lazăr Larisa Maria, din cadrul Școlii Doctorale de Filologie, conform referatului dlui prof. univ. dr.
Felix Nicolau nr. 17101 / 03.09.2019;
- Rogojan (Bogdan) Iulia Atena, din cadrul Școlii Doctorale de Istorie, conform referatului dlui conf. univ.
dr. Valer Moga nr. 16959 / 30.08.2019.
HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ivan Raluca, în calitate de Expert Gestiune Grup
Țintă P2 în cadrul proiectului Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice,
PROGRESSIO, privind angajarea cu contract individual de muncă cu timp parțial, încheiat pe durată determinată a
experților numiți în Nota de acceptare a notificării nr. 3 la Contractul de finanțare nr. 23800/01.04.2019, respectiv:
- prof. univ. dr. Himcinschi Mihai – coordonator partener P2 (40 ore/lună, perioada contractuală 04.09.2019
– 01.04.2022);
- prof. univ. dr. Dănescu Tatiana Puiuța – tutore (30 ore/lună, perioada contractuală 04.09.2019 –
30.07.2020).
HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dnei Paștiu Carmen Adina privind angajarea cu contract individual de
muncă cu timp parțial, încheiat pe durată determinată, în cadrul proiectului CNFID-FDI-2019-0315, a persoanelor
prevăzute în tabelul anexat.
HOTĂRAREA NR. 19. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia,
în vederea desfășurării jocurilor oficiale din cadrul Campionatului Național de handbal masculin pe anul
competițional 2019-2020; durata parteneriatului va fi până la 14.12.2019 inclusiv.
Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol
Oficiul Juridic

Secretar șef UAB

Rotar Claudia

Hava Cristina
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