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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 29.07.2020 

 

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

29.07.2020, 

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 propune Senatului spre aprobare referatul dnei conf. univ. dr. 

Corina Rotar privind transformarea postului de laborant – chimie, poz. 193, în post de laborant în 

învățământ, debutant (S) în cadrul FSEI. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Simona Varvara privind achiziția 

echipamentului de cercetare de tip dip coater cu viteză variabilă, în valoare estimată de 16.000 lei, în cadrul 

proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0652. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Manuella Kadar privind depunerea 

cererii de finanțare pentru proiectul Hate speech in European countries on social networks,  în cadrul apelului 

EACEA Europe for Citizen, la propunerea dnei conf. univ. dr. Buțiu Călina. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Andreea Muntean privind stabilirea 

prețului unitar de vânzare de 110 lei, cu TVA, pentru comercializarea hanoracelor personalizate cu sigla UAB. 

 

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

calendarului de finalizare a admiterii românilor de pretutindeni, sesiunea iulie 2020, respectiv: 

31.07.2020, ora 13 – afișarea rezultatelor după reierarhizarea candidaților – etapa a patra  

31.07, ora 13 – 03.08.2020, ora 12 – confirmarea locului ocupat pe listele afișate în 31.07.2020 

03.08.2020, dup ora 12 – Afișarea listelor finale ale admiterii  

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei Cristina Hava privind încheierea Contractului – 

comandă, cu CN Imprimeria Națională SA, pentru tipărirea formularelor actelor de studii avizate de MEC, 

în valoare de 13420 lei fără TVA, necesare absolvenților promoției 2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă delegarea sarcinilor și atribuțiilor aferente funcției de consilier juridic 

către dna Muntean Luminița, pe perioadele de lipsă din instituției a titularului, consilier juridic Sanda 

Tomuța, cu completarea corespunzătoare a fișei postului.  

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Vasile Lucian Găban pentru achiziția serviciilor 

de întreținere și reparație, pe baza de abonament lunar, a sistemelor de alarmare la efracție, a sistemelor de 

control acces, supraveghere video și detecție la incendiu, cu o valoare estimată de 5160 lei, fără TVA/an. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Vasile Lucian Găban pentru achiziția serviciilor 

de întreținere și reparație, pe baza de abonament lunar, a aparatelor de aer condiționat instalate în cadrul 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,  cu o valoare estimată de 4200 lei, fără TVA/an. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Vasile Lucian Găban pentru achiziția 

serviciilor de reîncărcare a tonerelor și cartușelor pentru imprimantele, copiatoarele și faxurile instalate în 

cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu o valoare estimată de 13.000 lei, fără TVA/an. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Lucian Marina, nr. 13588/27.07.2020, 

privind angajarea dnei Sanda Tomuța, pe funcția de responsabil juridic, în proiectul CNFIS-FDI-2020-0328. 
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HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Lucian Marina, nr. 13601/27.07.2020, 

privind prelungirea valabilității contractelor individuale de muncă ale persoanelor angajate, în proiectul 

CNFIS-FDI-2020-0328. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Mihai Corcheș, nr. 13801/28.07.2020, 

privind modificarea contractelor individuale de muncă ale persoanelor angajate, în proiectul POCU 2014-2020 

cod 124185. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Mihai Corcheș, nr. 13001/20.07.2020, 

privind angajarea dnei Ciortea Mihaela, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată și timp 

parțial, în proiectul POCU 2014-2020 cod 124185. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Dan Topor pentru prelungire detașării 

dnei Raluca Beșcucă, de la Biroul Tipografie la secretariatului Facultății de Științe Economice, în calitate de 

secretar departamente 31.12.2020.  

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă înlocuirea dnei Luminița Muntean cu dna Salvan Daniela, în data 

de 05.08.2020, în calitatea de secretară a comisiei de concurs pentru ocuparea postului de referent de 

specialitate, gr I (S), în cadrul CCȘ, dată la care este programată selecția dosarelor de concurs. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei Gabriela Joldeș privind organizarea examenului de 

promovare în grade profesionale imediat superioare pentru personalul propus conform documentului atașat. 

Calendarul de desfășurare:  

07.10.2020, între orele 10.00 – 12.00 – susținerea probelor (scrise/practice) 

09.10.2020, până la ora 12.00 – afișarea rezultatelor 

12.10.2020, între orele 09.00 – 16.00 – depunere contestații 

14.10.2020, până la ora 16.00 – afișare rezultate finale 

20.10.2020, până la ora 16.00 – întocmirea raportului privind promovarea personalului și înaintarea spre 

validare de către CA 

 Raportul va fi validat de către Consiliul de Administrație iar rezultatele vor fi aprobate în ședința de 

Senat convocată la sfârșitul lunii octombrie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dnei Corina Tătar privind prelungirea serviciilor de 

asistență tehnică pentru sistemul Softlink Liberty5, instalat în cadrul Bibliotecii UAB, pe o perioadă de 1 an 

începând cu 01.08.2020, cu valoare estimată de 1690 euro, fără TVA.  

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu privind 

redistribuirea în cadrul FDSS a unui loc bugetat alocat candidaților de etnie romă, în sesiunea iulie 2020, 

de la specializarea Sociologie la specializarea PIPP.  
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