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

Nr. 41 /27280 / 21.11.2019 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 21.11.2019 

 

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

21.11.2019, 

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 numirea comisiei UAB de negocierea a Contractului Colectiv de 

Muncă cu reprezentanții Sindicatului, cu următoarea componență: 

- prof. univ. dr. Breaz Valer Daniel – Rector 

- prof. univ. dr. Socol Adela –Prorector 

- conf. univ. dr. Muntean Andreea – Prorector  

- conf. univ. dr. Marina Lucian – Președinte Senat 

- ec. dr. Găban Vasile - DGA 

- prof. univ. dr. Câmpan Diana – putător de cuvânt 

Prima întâlnire de negociere va avea loc vineri, 29.11.2019, ora 14.00, Palat Apor. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian privind organizarea 

concursului pentru ocuparea postului vacant de șofer II, în cadrul Serviciului Tehnic și de Investiții. Se aprobă 

comisia de concurs cu următoarea componență: 

Președinte: ec. dr. Găban Vasile Lucian 

Membri:  ing. Muntean George 

   ing. Solyom Ana 

Secretar:  Muntean Luminița 

Se aprobă comisia de soluționare a contestațiilor cu următoarea componență: 

Președinte: conf. univ. dr. Muntean Andreea 

Membri:  Șerdean Ioan 

   Barbu Eugen 

Secretar:  Muntean Luminița 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare cu Liceul cu Program 

Sportiv Alba Iulia, având ca obiective realizarea de vizite de informare, cooperare și dezvoltare reciprocă, 

acțiuni din domeniul orientării și consilierii elevilor și studenților, formarea de specialiști în domenii comune. 

Activitățile propuse vor fi realizate în cadrul proiectului ROSE – Schema de granturi pentru licee. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se avizează și se propune aprobării Senatului referatul dlui conf. univ. dr. 

Bărbuleț Gabriel privind cadrele didactice care desfășoară unele activități didactice, în regim plata cu ora, 

prevăzute în postul vacant de  asistent, poz. 28 din statul de funcții al Departamentului de Filologie, conform 

tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina privind întocmirea unor 

acte adiționale la contractele de muncă încheiate în cadrul proiectului ROSE – Schema de granturi pentru 

universități, pentru persoanele prevăzute în tabelul anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Paștiu Carmen privind angajarea cu 

contracte de muncă pe durată determinată și timp parțial a persoanelor prevăzute în tabelul anexat, în cadrul 

proiectului CNFIS-FDI-2019-0315.  

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Kadar Manuella privind participarea 

UAB în calitate de membru cooperant la Rețeaua de instituții de învățământ superior ce centre de dezvoltare 

educațională și dezvoltare profesională ACACIA (RIESC), înființată ca rezultat al sustenabilității proiectului 

ACACIA, cu o taxă anuală de participare în valoare de 300 USD.  
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HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatele dlui prof. univ. dr. Dimen Levente, nr. 27208 și 27209 din 

21.11.2019, privind decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentelor de promovare a 

specializării Ingineria Mediului, în perioada 26-27 noiembrie 2019.  

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ionescu Petru privind decontarea 

cheltuielilor pentru publicarea volumului Dandyism -The rise and Fall of a Concept, cu o valoare estimată de 

25000 lei, din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Muntean Maria privind decontarea 

cheltuielilor de publicare a revistei Altarul Reîntregirii, în valoare estimată de 13.000 lei, din bugetul 

proiectului CNFIS-FDI-2019-0660. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Muntean Maria, în calitate de Director 

al Centrului pentru Transfer Tehnologic, privind aderarea UAB la Asociația pentru Smart City și Mobilitate 

– ARSCM.  

 

 HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă modificarea Comisiei pentru acordarea burselor în semestru I, 2019-

2020, în cadrul Facultății de Științe Economice prin înlocuirea dnei prof. univ. dr. Popa Maria cu dl conf. univ. 

dr. Dănulețiu Dan, în calitate de președinte al comisiei.  

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului, perioadelor de desfășurare 

a concediului de odihnă pentru cadrele didactice, aferent anului universitar 2019-2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Răspunzând solicitării adresate de către Societatea UNIREA SCM, Consiliul 

de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia își exprimă acordul privind schimbarea 

de destinație a spațiului situat în str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 2 din Alba Iulia, în restaurant-bistro-bar, 

imobil învecinat cu clădirile UAB, în vederea obținerii autorizației de funcționare.  
 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

Oficiu Juridic        Secretar șef UAB 

Rotar Claudia           Hava Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 


