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

Nr. 19 / 8503/14.05.2020 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 14.05.2020 

 

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

data de 14.05.2020, 

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 avizează și se supune aprobării Senatului referatul dnei Gabriela Joldeș privind 

transformarea și transferul unor posturi din structura personalului didactic auxiliar și nedidactic, din cadrul CCS 

și CTT, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se supune aprobării Senatului referatul dlui conf. univ. dr. Petru 

Ștefan Ionescu privind transformarea postului vacant de traducător, gr. I (S) în post de referent de specialitate, 

gr. I (S) – specialist în relații publice, în cadrul Centrului de Relații Internaționale – Birou Erasmus+ și Acorduri 

internaționale. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează și se supune aprobării Senatului Metodologia privind susținerea on-

line a Portofoliului didactic ca formă de evaluare finală a programului de formare psihopedagogică de Nivel 

I și Nivel II, în sesiunea de evaluare a anului universitar 2019-2020, din luna iunie 2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se avizează și se supune aprobării Senatului solicitarea Universității „Lucian 

Blaga” din Sibiu privind susținerea examenului de licență, de către absolvenții specializării Muzică religioasă, 

promoția 2020, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.  

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Carmen Paștiu privind angajarea 

persoanelor cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, în cadrul proiectului CNFIS-

FDI-2020-0061, conform documentului anexat, nr. 7942/07.05.2020. 

 

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

concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0061: responsabil relația 

cu studenții și expert promovare social media. Comisiile de concurs vor avea următoarea componență: 

Comisie de concurs 

Președinte: conf. univ. dr. Carmen Adina Paștiu 

Membri:  conf. univ. dr. Larisa Dragolea 

   lect. univ. dr. Maria Muntean 

Secretar:  Gabriela Joldeș 

Comisie soluționare contestații: 

Președinte: conf. univ. dr. Andreea Muntean 

Membri:  lect. univ. dr. Silvia Maican 

   lect. univ. dr. Mihaela Ciortea 

Secretar:  Gabriela Joldeș 

 

 HOTĂRÂREA NR. 7. Nu se aprobă cererea nr. 22425/02.10.2019, absolventă a Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, promoția 2005, pentru susținerea examenului de licență la specializarea Limba 

și literatura română – Limba și literatura franceză, în sesiunea iulie 2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. Iulia Iuga, nr. 7816/05.05.2020, privind 

reprogramarea a 2 zile de concediu, conform documentului anexat. 
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HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă modificarea termenelor de a plată pentru tranșa a doua a taxei de studii, 

de către studenții doctoranzi, respectiv până la data de 01.09.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă modificarea termenelor de a plată pentru ultima tranșă a taxei de studii, 

de către cursanții înscriși la programul de pregătire psihopedagogică, astfel: 

Nivel I – licență  

Studenții din anul I și anul II - vor achita ultima tranșă pana la data de 01.09.2020;  

Studenții din Anul III - vor achita ultima transa pana la data de 14.06.2020;  

Nivel II – master  

Studenții masteranzi din anul I - vor achita ultima transa pana la data de 01.09.2020;  

Studenții masteranzi din anul I (Specializarea IDP si SPC) - vor achita ultima transa pana la data de 14.06.2020;  

Studenții masteranzi din anul II - vor achita ultima transa pana la data de 14.06.2020;  

Nivel II Postuniversitar – vor achita ultima transa pana la data de 14.06.2020 

 
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă solicitarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba 

privind alocarea unei săli în cadrul UAB, în vederea desfășurării unor examene de autorizare, în data de 

28.05.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei inf. Otilia Despa privind achiziția serviciilor de închiriere 

licențe Microsoft – M365EDU necesare pentru întreg personalul universității, pe o perioadă de 3 ani, cu o valoare 

estimată de 14.000 euro/an, cu TVA inclus. 

Comisia de evaluare a ofertelor: 

Președinte: ec. dr. Vasile Lucian Găban 

Membri:  inf. Otilia Despa 

   inf. Cristian Matei 

Secretar:  ing. Ana Solyom 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Cosmin Popa-Gorjanu privind angajarea 

cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-

0453, a persoanelor nominalizate în documentul anexat, nr. 8320/13.05.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu privind plata taxei 

de aderare a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia la rețeaua BUSINET (rețea educațională de 

bussines), în valoare estimată de 250 euro, sumă suportată din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2020-0196. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă măsurile de prevenire și control a răspândirii coronavirusului sars-cov-

2, propuse a intra în vigoare începând cu starea de alertă, din data de 15 mai 2020 și pentru desfășurarea în condiții 

de siguranță sanitară a activității în cadrul Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia:  

- Obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile închise și la locul de muncă;  

- Pentru a asigura triajul epidemiologic, angajații UAB vor fi obligați, înainte de a-și începe activitatea 

zilnică, să-și dezinfecteze mâinile și să-și monitorizeze temperatura corporală cu sprijinul Cabinetului 

medical din UAB;  

- Păstrarea unei distanțe de minim 2 m între oricare două persoane apropiate;  

- Dezinfectarea frecventă a suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane;  

- Dispunerea de măsuri, de către toți șefii de structuri, pentru desfășurarea muncii la domiciliu, doar în 

cazul în care prin prezența la locul de muncă nu pot fi luate toate măsurile de siguranță sanitară. 

  

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Andreea Muntean privind achiziția 

serviciilor de promovarea on-line a procesului de desfășurare a Admiterii 2020, sesiunea iulie 2020, cu o valoare 

estimate de 12.500 lei.  

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

își exprimă acordul, ca alături de Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și Direcția Județeană pentru 

Cultură Alba, să susțină nominalizarea dlui dr. Gabriel Tiberiu Rustoiu în calitatea de membru în Comisia 

Națională de Arheologie a Ministerul Culturii și Identității Naționale.  



 

3 
 

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

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă deschiderea sesiunii de evaluare de către studenți a calității corpului 

profesoral și a mediului de învățare, prin intermediul platformei INTRANET, în perioada 18 mai – 05 iunie 2020. 

Decanatelor vor sprijini diseminarea informațiilor, organizarea și desfășurarea procesului de evaluare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dnei ec. Claudia Cîmpean, privind demararea procedurilor 

de achiziție a serviciilor de întreținere a agregatelor frigorifice din cadrul cantinei studențești, cu un cost estimat 

de 630 lei/lună. Comisia de evaluare a ofertelor va avea următoarea componență: 

Președinte: ec. dr. Vasile Lucian Găban 

Membri:  ec. Claudia Cîmpean 

   Silviu Luca  

Secretar:  ing. Ana Solyom 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă referatul dnei ec. Claudia Cîmpean, privind deschiderea Căminului  

studențesc nr.1 pe perioada vacantei de vara a studenților, începând cu 1 iulie 2020. Costul cazării va fi de 200 

lei/luna/student sau 20 lei/zi/student. 

  

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ovidiu Panaite privind plata taxelor de 

actualizare în RNCIS a informațiilor aferente următoarelor programe de studii: 

- Muzică religioasa (IF), acreditat ARACIS 

- Ingineria Mediului (IF), menținerea acreditării ARACIS   

 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

Oficiu Juridic        Secretar șef UAB 

Rotar Claudia           Hava Cristina 

           


