UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 33/19576 / 25.09.2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 24.09.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data
de 24.09.2019,
În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Cartei
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
HOTĂRÂȘTE:
HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Bostan Roxana privind achiziționarea
reactivilor chimici necesari experimentelor desfășurate cu ocazia evenimentului “Noaptea cercetătorilor
europeni”, în valoarea estimată de 2122 lei fără TVA.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă cererea studentului Cîmpean Cristian Petru pentru mobilitatea
definitivă în cadrul Facultății de Științe Economice, de la programul de studii Administrarea afacerilor la
programul de studii Marketing, încadrate în aceeași ramură de știință, în anul II de studii, începând cu anul
universitar 2019-2020.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei ec. Câmpean Claudia privind prelungirea contractului
de muncă pe durată determinată al dnei Oancea Felicia, în funcția de secretar I S în cadrul Serviciului Social,
pe o perioadă de 6 luni.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă achiziția articolelor de papetărie necesare activității Biroului
Tipografie, cu o valoare estimată de 41.500 lei fără TVA. Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu
următoarea componență:
Președinte:
ec. dr. Găban Vasile Lucian
Membri:
ing. Albesc Simona
ing. Solyom Ana
Secretar:
Oprișa Delia
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ionescu Petru Ștefan privind numirea
comisiilor de selecție a cadrelor didactice, a cadrelor didactice auxiliare și a personalului nedidactic pentru
participarea la mobilitățile de predare și formare în cadrul programului Erasmus+, conform referatul anexat nr.
18724/20.09.2019.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Cotea Felician privind tipărirea în Seria
Didactica a 4 cursuri universitare, conform referatului 17277/04.09.2019.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă angajarea cu contract de muncă pe durată determinată, în regim “plata
cu ora”, a cadrelor didactice și cercetătorilor numiți în comisiile de îndrumare a doctoranzilor:
- Câmpean Damian Mircea, Buzic Ileana, Tentiș Daniel Marius, Tomuș Diana Elena, Ghenescu Ovidiu,
Tăbuică (Lozan) Natalia, Popescu Bălteanu Mihnea Constantin, Balteș Gabriel Dan din cadrul Școlii
Doctorale de Istorie;
- Hada Izabela Diana, Mihăilă Pascu Lucian Simona, Laslo Cristina Valeria din cadrul Școlii Doctorale
de Contabilitate;
- Ursu Dorin, Ciurtin Anghel și Nistor Ioan din cadrul Școlii Doctorale de Teologie.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona privind plata taxelor de
actualizare a informațiilor înregistrate în RNCIS pentru programele de studii: Electronică aplicată, Traducere și
interpretare, Marketing și promovarea vânzărilor, Administrarea dezvoltării regionale durabile, Administrarea
afacerilor în comerț, turism și servicii, Administrarea afacerilor (în limba engleză).
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HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana privind achiziția serviciilor de
“Proiectare și execuție pentru reabilitarea clădirii Centrului de cercetare și studii Gaudeamus” din zona Schit,
conform expertizei tehnice efectuate în vederea recepției finale a investiției Construire centru de cercetare
Schit, Alba Iulia, jud. Alba, aparținând Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Câmpan Diana privind realizarea în
cadrul Biroului Tipografie a materialelor destinate studenților cu ocazia desfășurării festivității de deschidere a
anului universitar 2019-2020, respectiv: 200 buc. notebooks-uri personalizate și 100 de buc. Ghidul studentului
UAB.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Dimen Levente privind deschiderea unei
noi sesiuni de înscrieri pentru cursul postuniversitar Formarea profesorilor itineranți și de sprijin pentru
incluziunea socială și educațională a copiilor, a tinerilor și a persoanelor vulnerabile în perioada 25.09.2019 –
30.09.2019 (exceptând zilele de sâmbătă și duminică).
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian privind numirea
comisiei de evaluare a dosarului depus de către dna conf. univ. dr. Tulbure Ildiko pentru recunoașterea funcției
didactice obținută într-o instituție de învățământ universitar din străinătate, cu următoarea componență:
Președinte:
conf. univ. dr. Marina Lucian
Membri:
prof. univ. dr. Dimen Levente
conf. univ. dr. Varvara Simona
Secretar tehnic: jr. Rotar Claudia
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei ec. Câmpean Claudia privind închirierea clădirii
aferente Căminului studențesc nr. 4, de la SC INSTALATORUL SA, cu o chirie de 49.000 lei/lună, pe perioada
anului universitar 2019-2020.
HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dnei ec. Câmpean Claudia privind:
- lista studenților care beneficiază de gratuitate la cazare;
- lista studenților cazați în căminele studențești care beneficiază de reducere cu 50% a tarifului de
cazare în baza documentelor justificative.
HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei ec. Câmpean Claudia privind efectuarea unor lucrări
de extindere și de reparare a rețelei de internet wireless la Căminului studențesc nr. 4, cu o valoare estimativă de
11.600 lei.
HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă propunerea Comisiei Sociale pentru acordarea unei burse de ajutor
social ocazional de maternitate în baza dosarului nr. 14760/22.07.2019.
HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă Metodologia pentru acordarea granturilor interne de cercetare de
excelență, elaborată în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660, la propunerea dnei lect. univ. dr. Muntean
Maria în calitate de director al proiectului.
HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă cererea dnei asist. univ. dr. Ivancu Emilia pentru acordarea unui
concediu fără plată, începând cu 01.10.2019, pe o perioadă de un an, conform art. 304, alin. 11 din Legea nr.
1/2011.
HOTĂRÂREA NR. 19. Se respinge referatul Departamentului de Științe Sociale privind angajarea unei
persoane în calitate de specialist în domeniul Psihologie, în regim de plata cu ora, în condițiile în care nu
îndeplinește standardele necesare pentru ocuparea postului.
HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Corcheș Mihai Teopent, în calitate de
manager al proiectului Stagii de practică pentru studenții UAB, finanțat prin POCU/90/6/19/19, cod MYSMIS
131606, pentru încheierea acordului de parteneriat dintre Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în
calitate de Lider parteneriat și Asociația Inceptus România din Cluj-Napoca, în calitate de Partener 1 și Camera
de Comerț și Industrie Alba, în calitate de Partener 2.
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HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Dimen Levente, în calitate de manager al
proiectului Stagiul de practică – primul pas spre primul job, finanțat prin POCU/90/6/19/19, cod MYSMIS
131605, pentru încheierea acordului de parteneriat dintre Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în
calitate de Lider parteneriat și SC Rogepa SRL din Baia Mare în calitate de Partener 1 și BUSINESS SAGA
SRL din Alba Iulia, în calitate de Partener 2.
HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Kadar Manuella, în calitate de manager
al proiectului Stagii integrate de practică și consiliere profesională pentru absolvenți competitivi pe piața
muncii (SIPAC), finanțat prin POCU/90/6/19/19, cod MYSMIS 131603, pentru încheierea acordului de
parteneriat dintre Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de Lider parteneriat și SC Rogepa
SRL din Baia Mare în calitate de Partener 1, BUSINESS SAGA SRL din Alba Iulia, în calitate de Partener 2 și
SC IPEC SRL din Alba Iulia, în calitate de Partener 3.
HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Orian Georgeta privind participarea
universității, în calitate de partener, în proiectul Restituiri – Rânduiala satului în imagini, al Centrului de
Cultură “Augustin Bena”, proiect finanțat de AFCN.
HOTĂRÂREA NR. 24. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului tarifele orare de salarizare a
activităților didactice normate în posturile didactice vacante, temporar vacante sau rezervate în anul universitar
2019-2020, retribuite în regim plata cu ora, respectiv:
Profesor universitar – 47,535 lei/oră
Conferențiar universitar – 31,474 lei/oră
Lector universitar – 29,302 lei/oră
Asistent universitar – 26,566 lei/oră
Salarizarea în regim plata cu ora se va face pentru 7 luni din anul universitar 2019-2020.
Pentru programele de studii cu predare în limba engleză se aplică tarifele propuse dar plata efectivă a
orelor prestate trebuie să se încadreze în valoarea taxelor încasate. Face excepție programul de studii
universitare de masterat Administrarea afacerilor în limba engleză pentru care s-a avizat aplicarea tarifelor
stabilite pentru programele în limba română.
HOTĂRÂREA NR. 25. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului procedurile de la
SEAQ_PO_SSM_01 la SEAQ_PO_SSM_05 privind implementarea Sistemului de sănătate și securitate a
Muncii. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului abrogarea procedurilor de la PO 06.001 la PO 06.09.
HOTĂRÂREA NR. 26. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului cererea dlui lect. univ. dr.
Avram Alexandru pentru desfășurarea de activități didactice, în regim plata cu ora, la Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca, filiala din Bistrița.
HOTĂRÂREA NR. 27. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului cererea dlui prof. univ. dr.
Himcinschi Mihai pentru desfășurarea unor activități didactice, în regim plata cu ora, la Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca, Departamentul de Teologie Ortodoxă din Baia Mare.
HOTĂRÂREA NR. 28. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului cererea dlui prof. univ. dr.
Jurcan Emil pentru desfășurarea unor activități didactice, în regim plata cu ora, la Universitatea “BabeșBolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
HOTĂRÂREA NR. 29. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului cererea dlui prof. univ. dr.
Jan Nicolae pentru desfășurarea unor activități didactice, în regim plata cu ora, la Universitatea de Vest din
Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie.
HOTĂRÂREA NR. 30. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului listele nominale cu cadrele
didactice care desfășoară activități didactice normate în posturile didactice vacante, temporar vacante sau
rezervate în anul universitar 2019-2020, retribuite în regim plata cu ora, din statele de funcții ale
departamentelor didactice și ale școlilor doctorale.
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HOTĂRÂREA NR. 31. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului proiectul de buget pe anul
2020 și a bugetului estimat pe perioada 2021-2023 aferent veniturilor proprii, conform solicitării MEN.
HOTĂRÂREA NR. 32. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului alocarea, în anul universitar
2019-2020, a resurselor umane (în baza statelor de funcții), a resurselor materiale (conform dotărilor existente)
și a resurselor financiare (conform bugetului aprobat) pentru desfășurarea activității programelor de studii de
licență, master și doctorat menționate în tabelul anexat.
HOTĂRÂREA NR. 33. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului modificarea planurilor de
învățământ cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești, conform notei de fundamentare, respectiv:
Anul II, planul de învățământ 2018-2022, specializarea IUDR
Anul IV, planul de învățământ 2016-2020, specializarea Măsurători terestre și cadastru
Anul I, planul de învățământ 2019-2021, program de master SICMI
HOTĂRÂREA NR. 34. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona pentru prelungirea
contractului individual de muncă pe perioadă determinată și timp parțial al dnei Despa Otilia, în funcția de
responsabil implementare activitate A4 în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0327, conform tabelului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 35. Se aprobă cererea studentului Adam Sebastian, în calitate de președinte al
LSUA, pentru tipărirea a 300 buc. din publicația Ghidul InfoBoboc.
HOTĂRÂREA NR. 36. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian privind organizarea
concursului pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat - instalator tr. I , poziția 25, în cadrul
Serviciului Tehnic și de Investiții. Se aprobă probele de concurs, condițiile participare și numirea următoarelor
comisii:
Comisia de concurs:
Președinte:
ec. dr. Găban Vasile Lucian
Membri:
ing. Muntean George
ing. Solyom Ana
Secretar:
Muntean Luminița
Comisia de soluționare a contestațiilor
Președinte:
Muntean Andreea
Membri:
Șerdean Ioan
Oprișa Delia
Secretar:
Muntean Luminița
HOTĂRÂREA NR. 37. Consiliul de Administrație ia act de suplimentarea cu 20 de locuri, fără plata
taxelor de școlarizare dar fără bursă, a cifrei de școlarizare pentru studiile universitare de licență alocate
românilor de pretutindeni.
HOTĂRÂREA NR. 38. Urmare a rezultatelor admiterii în anul universitar 2019-2020, se aprobă
redistribuirea locurilor neocupate, finanțate de la bugetul de stat, pentru anul I, conform anexei la prezenta
hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 39. Se aprobă redistribuirea locurilor finanțate de la bugetul de stat, pentru anii de
studii II, III și IV vacantate la sfârșitul anului universitar 2018-2019, conform documentului anexat.

Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol
Oficiul Juridic
Rotar Claudia

Secretar șef UAB
Hava Cristina
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Anexa la HOTĂRÂREA NR. 38.
Redistribuirea locurilor finanțate de la bugetul de stat, neocupate în urma admiterii în anul I de
studii, în anul universitar 2019-2020
Facultatea de Istorie și Filologie
12 locuri vacante (1 loc formare cadre didactice de la Istorie, 1 loc cadre didactice și 4 locuri repartizare
statistic de la LLR – LLE și 6 locuri de la Traducere și interpretare) se redistribuie la Facultatea de Drept și
Științe Sociale, specializarea Drept.
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
4 locuri vacante de la Informatică în limba engleză se distribuie: 1 loc la Ingineria Mediului pentru
absolvenții de licee din mediul rural, 2 locuri la Ingineria mediului și 1 loc la Informatică.
Facultatea de Teologie Ortodoxă
1 loc pentru formare cadre didactice de la Teologie ortodoxă pastorală se redistribuie la PIPP
3 locuri repartizate statistic de la Muzică religioasă se redistribuie la Teologie pastorală
1 loc pentru formarea cadrelor didactice de la Muzică religioasă se distribuie la PIPP
2 locuri de la Arta sacră se redistribuie la Drept
1 loc de la Teologie comparată (master) la programul Mediere interculturală și interreligioase (master)
Facultatea de Științe Economice
1 loc vacant de la Fiscalitate și management financiar (master) se redistribuie la programul Sistemul
informațional contabil în asistarea deciziilor manageriale (master).
1 loc de la Administrarea afacerilor se distribuie la Drept.
Ca urmare a adresei MEN nr. 10140F/09.09.2019 privind suplimentarea cifrei de școlarizare cu 3 locuri
alocate candidaților de etnie romă și având în vedere că 2 din aceste locuri nu s-au ocupat în urma admiterii, în
baza adresei MEN nr. 570/GP/16.09.2019, se suplimentează cu 2 locuri cifra de școlarizare pentru locurile
repartizare statistic care se redistribuie la specializarea Drept, în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale.

Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol

Oficiul Juridic
Rotar Claudia

Secretar șef UAB
Hava Cristina

5

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Anexa la HOTĂRÂREA NR. 39.
Redistribuirea în anul universitar 2019-2020, a locurilor finanțate de la bugetul de stat, aferente
anilor de studii II, III și IV neocupate la sfârșitul anului universitar 2018-2019
Studii universitare de licență
ANUL II
Facultatea de Istorie și Filologie
7 locuri de la Istorie la PIPP anul II
5 locuri de la Traducere și interpretare la PIPP anul II
Facultatea de Științe Economice
2 locuri de la CIG la Administrație publică anul II
2 locuri de la Finanțe și bănci la Administrație publică anul II
7 locuri de la Marketing la PIPP anul II
10 locuri de la Administrarea afacerilor la Drept anul II (pentru 2 ani)
5 locuri de la ECTS la PIPP anul II
1 loc AA se distribuie PIPP
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
4 locuri de la Informatică: 1 loc la Administrație publică anul II și 3 locuri al PIPP anul II
6 locuri de la IUDR: 3 locuri Drept anul II și 3 locuri la Teologie ortodoxă pastorală anul II
6 locuri de la Ingineria mediului la Drept anul II
10 locuri de la Electronică aplicată la Drept anul II
2 locuri de la MTC la Drept anul II
Facultatea de Drept și Științe Sociale
3 locuri de la Sociologie la Asistență socială anul II
Facultatea de Teologie Ortodoxă
5 locuri de la Muzică religioasă: 3 locuri la KMS anul II și 2 locuri la Administrație publică anul II
ANUL III
Facultatea de Istorie și Filologie
4 locuri de Istorie la Drept anul III (pentru 1 an)
4 locuri de la LLR-LLE la Drept anul III (pentru 1 an)
3 locuri de la TI la Drept anul III (pentru 1 an)
Facultatea de Științe Economice
1 loc de la Marketing la AA anul III
3 locuri de la Marketing la Drept anul III (pentru 1 an)
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
1 loc de la IM la MTC anul III
4 locuri de la Informatică la Drept anul III (pentru 1 an)
Facultatea de Drept și Științe Sociale
2 locuri de la AP: 1 loc la Asistență Socială anul III și 1 loc la Drept III (pentru 1 an)
4 locuri de la EFS la Drept anul III (pentru 1 an)
2 locuri de la PIPP la Drept anul III (pentru 1 an)
4 locuri de la Sociologie la Drept anul III (pentru 1 an)
3 locuri de la KMS la Drept anul III (pentru 1 an)
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Facultatea de Teologie Ortodoxă
2 locuri de MR la Drept anul III (pentru 1 an)
ANUL IV
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
1 loc de la MTC la Teologie pastorală anul IV
1 loc de IM la Teologie pastorală anul IV
2 locuri de Electronică aplicată la Drept anul IV

Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol

Oficiul Juridic
Rotar Claudia

Secretar șef UAB
Hava Cristina
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