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

 Nr. 24/10230/15.06.2020 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 15.06.2020 

 

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

data de 15.06.2020, 

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 aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Simona Varvara privind demararea 

procedurilor de achiziție pentru: servicii de extindere a platformei e-Learning MOODLE cu modulul pentru 

studii doctorale, cu o valoare de 12.000 (TVA inclus) și servicii de promovare a universității în rețeaua EDU.ro, 

cu o valoare de 3.600 lei (TVA inclus), suportate din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2020-0256. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui CS I dr. Marius Rotar privind angajarea în regim plata cu 

ora a cadrelor didactice numite în comisia de îndrumare a doctoranzilor Costin Sendroiu și Dianu Sonu, domeniul 

Istorie, conform documentului anexat, nr. 9917/10.06.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin privind angajarea 

persoanelor, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0453, conform documentului anexat, nr. 9959/11.06.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Dan Ioan Topor pentru încheierea 

protocolului de parteneriat cu Camera Consultanților Fiscali, având ca obiect organizarea în parteneriat a 

programului de studii universitare de masterat Fiscalitate și management financiar.  

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu privind numirea 

coordonatorilor departamentali Erasmus+ și a coordonatorilor Erasmus+ pe facultăți, conform documentului 

anexat, nr. 10107/12.06.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor privind cuantumul taxelor 

de studii în cadrul programului de pregătire psihopedagogică, nivel I și nivel II (licență și master) și nivel I și II 

în regim de curs postuniversitar, pentru anul universitar 2020-2021, aplicabile cetățenilor români, românilor de 

pretutindeni și cetățenilor din statele UE/SEE/CE.  

Se avizează taxele de studii în valută, în cadrul programului de pregătire psihopedagogică, nivel I și nivel 

II (licență și master) și nivel I și II în regim de curs postuniversitar, pentru anul universitar 2020-2021, pentru 

cetățeni străini din state terțe UE/SEE/CE.  

 

 HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor privind desfășurarea comasată 

a programului de pregătire psihopedagogică, nivel I și nivel II în regim de curs postuniversitar, în anul universitar 

2020-2021, respectiv, Nivel I – 2 semestre, Nivel II – 2 semestre. 

Înscrierea va avea loc în perioada 21.09.2020 – 30.09.2020, cu o taxă de înscriere de 100 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare modificarea comisiei de 

admitere din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale, prin înlocuirea cadrelor didactice lect. univ. dr. Ramona 

Petrovan și lect. univ. dr. Cristina Nanu, cu dna conf. univ. dr. Ioana Todor și respectiv, lect. univ. dr. Camelia 

Roșu. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Mihai Corcheș privind încheierea 

protocolului de colaborare cu Asociația Română de Mediu având ca obiect colaborarea și sprijinul reciproc în 

organizarea și desfășurarea activităților din domeniul Ingineriei Mediului. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Atila Tamas Szora privind reluarea 

procedurilor de achiziție de servicii de proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul Îmbunătățirea 
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infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H a UAB, cod SMIS 120779, cu o valoare estimată 

de 1.046.337,83 lei, fără TVA, conform documentului anexat nr. 10204/15.06.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei ing. Ana Solyom privind demararea achiziției de lucrări 

de reabilitare a fațadelor clădirii corp B, cu o valoare estimată de 155.000 lei, cu TVA inclus. Se numește comisia 

de evaluare a ofertelor cu următoarea componență: 

Președinte: ec. dr. Vasile Lucian Găban 

Membri:  ing. Ana Solyom 

   ing. George Muntean 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu privind numirea 

comisiei de management Erasmus+ cu următoarea componență: 

Președinte: conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu, Prorector III 

Membri:  conf. univ. dr. Georgeta Orian – Facultatea de Istorie și Filologie 

   conf. univ. dr. Carmen Paștiu – Facultatea de Științe Economice 

conf. univ. dr. Adriana Bîrluțiu – Facultatea de Științe Exacte și Inginerești 

   lect. univ. dr. Mihaela Simion – Facultatea de Drept și Științe Sociale 

   pr. lect. univ. dr. Lucian Colda – Facultatea de Teologie Ortodoxă 

   ec. Ioana Țibea 

   Adam Sebastian – student 

Secretar:  Daniel Mihai Melinte, consilier relații internaționale 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu privind prelungirea 

detașării dnei Trifu Liliana, de la Bibliotecă la Centrul de Relații Internaționale, pe perioada 01.07.2020 – 

30.06.2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatele dlui conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu privind menținerea 

granturilor pentru studenții beneficiari ai unor mobilități Erasmus+ și care și-au întrerupt mobilitatea din cauza 

pandemiei COVID-19, respectiv: 

- Benjamin Gates, student la Edith Cowan University din Perth, Australia, menținerea grantului în 

valoare de 2407 euro, din totalul de 3873 euro; 

- Popa Paul, student la Facultatea de Teologie, menținerea grantului în valoare de 3936 euro, din totalul 

de 5616 euro; 

- Bența Roberta, student la Facultatea de Drept și Științe Sociale, menținerea grantului în valoare de 

597,48 euro, din totalul de 1958 euro; 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui Felix Narcis Nicolau privind angajarea în regim plata cu 

ora a cadrelor didactice numite în comisia de îndrumare a doctorandului Sabou (Țuculete) Marinela Viorica, 

domeniul Filologie, conform documentului anexat, nr. 9916/10.06.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare modificarea comisiei de 

admitere din cadrul Facultății de Științe Economice prin înlocuirea dnei Croitoru Adriana cu dna Beșcucă Raluca.  

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă cererea cu nr. 10212/15.06.2020 pentru amânarea plății tranșelor 

restante la taxa de studiu, până la data de 01.09.2020. 
 

                
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

Oficiu Juridic        Secretar șef UAB 

Rotar Claudia           Hava Cristina 

          


