UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 38 / 25411/ 30.10.2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 29.10.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în
data de 29.10.2019,
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 ec. dr. Găban Vasile Lucian privind achiziția: Servicii
de întreținere și reparații lifturi la cantina studențească din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia” cu o valoare estimată de 16.800 lei fără TVA. Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu
următoarea componență:
Președinte:
ec. dr. Găban Vasile Lucian
Membri:
ec. Câmpean Claudia
ing. Solyom Ana
Secretar:
Oprișa Delia
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei ec. Câmpean Claudia privind bibliografia, tematica și
numirea comisiilor în cadrul concursului de ocupare a postului de bucătar II cu următoarea componență:
Președinte:
ec. dr. Găban Vasile Lucian
Membri:
ec. Câmpean Claudia
Luca Silviu
Secretar:
Muntean Luminița
Comisia de soluționare a contestațiilor
Președinte:
conf. univ. dr. Muntean Andreea
Membri:
ing. Hava Cristina
ec. Pădurean Cornelia
Secretar:
Muntean Luminița
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei Muntean Maria, în calitate de director proiect, privind
modificarea comisiei pentru verificarea dosarelor depuse pentru obținerea unui grant intern de cercetare de
excelență, acordate din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660, astfel:
Președinte:
lect. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin
Membri:
conf. univ. dr. Iordăchescu Teodora
prof. univ. dr. Popa Maria
conf. univ. dr. Rotar Corina
conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna
prof. univ. dr. Himcinschi Mihai
Secretar:
lect. univ. dr. Muntean Maria
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Corcheș Mihai, în calitate de
coordonator proiect partener POCU 2014-2020, cod 124185, privind angajarea, cu contract de muncă pe durată
determinată cu timp parțial, pe perioada 01.11.2019 – 31.07.2020, a dnei Moisă Claudia și a dnei Lazea
Ruxandra, conform tabelului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona, în calitate de director
al proiectului CNFIS-FDI-2019-0327, privind angajarea în cadrul proiectului, cu contract de muncă pe durată
determinată cu timp parțial, a persoanelor din tabelul anexat.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Himcinschi Mihai, în calitate de
coordonator proiect partener 2 - PROGRESSIO, numirea comisiilor de concurs pentru ocuparea a 3 posturi de
formator în cadrul proiectului, cu următoarea componență:
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Comisia de concurs
Președinte:
prof. univ. dr. Himcinschi Mihai
Membri:
lect. univ. dr. Panaite Ovidiu
ec. Tamara Contor
Membru supleant:
prof. univ. dr. Todea Nicolae
Secretar:
Kiss Roxana
Comisia de soluționare a contestațiilor
Președinte:
prof. univ. dr. Burja Vasile
Membri:
conf. univ. dr. Kadar Manuella
ing. Joldeș Gabriela
Secretar:
Kiss Roxana
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian, în calitate de director al
proiectului CNFID-FDI-2019-0255, privind modificarea contractului de muncă al dnei Rotar Claudia, angajată
în cadrul proiectului.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei Muntean Maria, în calitate de director proiect, privind
decontarea cheltuielilor pentru achiziția carților/lucrărilor de specialitate necesare Facultății de Științe Exacte și
Inginerești, în valoare de 478,01 lei, din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei Muntean Maria, în calitate de director proiect, privind
decontarea cheltuielilor aferente obținerii numerelor DOI, de la organizația CrossRef, pentru revistele Incursiuni
în imaginar, Acta Universitatis Apulensis. Seria Matematica – Informatica și Annales Universitatis Apulensis –
Series Oeconomica, suportate din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei Muntean Maria, în calitate de director proiect,
privind decontarea din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660 a cheltuielilor pentru publicarea unor reviste,
conform documentelor atașate.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă solicitarea studentului Adam Sebastian, președintele LSUA,
privind utilizarea sălii de sport de către studenții ligii, în ziua de duminică, între orele 18-20.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă solicitarea studentului Adam Sebastian, președintele LSUA,
privind tipărirea unor materiale necesare evenimentelor organizate de liga studenților, conform referatului
anexat.
HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează propunerea Facultății de Științe Exacte și Inginerești privind
ocuparea unui loc subvenționat de la bugetul de stat, vacantat prin retragerea de la studii a unui student de la
specializarea Informatică anul I, de către un student aflat în regim financiar cu taxă, la aceeași specializare.
HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind numirea comisiei
pentru susținerea inspecției speciale în vederea acordării gradului didactic I, de către cadru didactic Vitan
Daniela care a obținut titlul de doctor în domeniul Contabilitate, cu următoarea componență:
Președinte:
prof. univ. dr. Burja Camelia
Inspector delegat: Raicu Marina Cristina – ISJ Vâlcea
HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă cererea dlui Pomană Sorin pentru închirierea sălii de sport în
vederea desfășurării unor activități sportive, fotbal, cu tarif de 100 lei/oră.
HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă cererea dlui Mangoș Andrei pentru închirierea sălii de sport în
vederea desfășurării unor activități sportive, fotbal, cu tarif de 100 lei/oră.
HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă cererea dlui Suciu Horațiu Zaharia pentru închirierea sălii de sport
în vederea desfășurării unor activități sportive, fotbal, cu tarif de 100 lei/oră.
HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă cererea dlui Ionescu Ionuț pentru închirierea sălii de sport în
vederea desfășurării unor activități de dans sportiv, cu tarif de 100 lei/oră.
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HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă cererea dlui Bora Radu Ioan pentru închirierea sălii de sport în
vederea desfășurării unor activități sportive - fotbal, cu tarif de 100 lei/oră.
HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă cererea dlui Țîra Mihai, secretar general al Asociației Județene de
Fotbal Alba, pentru închirierea sălii de sport în vederea desfășurării fazei finale a turneelor de fotbal Gheorghe
Ola și Gheorghe Ene, în data de 01 noiembrie 2019, cu tarif de 100 lei/oră.
HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă cererea dlui Macarie Mihai pentru închirierea sălii de sport în
vederea desfășurării unor activități de inițiere în jocul de handbal, cu tarif de 100 lei/oră.
HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat cu Centrul de Prevenire,
Evaluare și Consiliere Antidrog Alba având ca obiect organizarea unor activități în cadrul proiectului Studenții
au atitudine, ediția a IV-a, precum și a unui număr de 8 acțiuni cu tematică antidrog adresate studenților.
HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat educațional între Universitatea
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Departamentul de Educație Fizică și Sport din cadrul Facultății de
Drept și Științe Sociale și Grădinița cu program prelungit nr.11 din Alba Iulia, având ca obiectiv derularea
unor proiecte educațional sportive la nivelul grădiniței și formarea deprinderilor de practicare a exercițiilor
fizice sub formă de joc.

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

Oficiul Juridic
Rotar Claudia

Secretar șef UAB
Hava Cristina

