
Nr. 4 / 2504 / 05.02.2019 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

din data de 05.02.2019 

 

Consiliul de Administrație al  Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, întrunit în data de 05.02.2019, 

În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare și a Cartei Universității „1 Decembrie 1918”, 

 

HOTĂRĂȘTE:   

 

HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă Raportul de evaluare a implementării L 

544/2001, privind accesul la informațiile de interes public, în cadrul Universității 

„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2018.  

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Manuella Kadar 

privind angajarea unei persoane în cadrul proiectului cu titlul „ACACIA: Centros de 

Cooperation para el Femento, Fortaleciento y Transferencia de Buenas Practicas que 

Apoyan, Cultivan, Adaptan, Comunican, Innovan y Acogen a la Comunidad 

Universitaria”, cu contract de muncă pe durată determinată cu timp parțial, conform 

tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui Ceuca Emilian privind 

prelungirea angajării, cu  contract de muncă pe durată determinată cu timp parțial, în 

cadrul Contractului de cercetare – Dezvoltare și consultanță nr. 102/26.02.2018 – 

„FMEDA și DFMEA design of circuit and SW diagnose design”, conform tabelului 

anexat. Desfășurarea activității și pontajele lunare vor fi avizare de Centrul pentru 

Managementul Proiectelor.  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana 

privind modificarea comisiei pentru susținerea colocviului de admitere la gradul 

didactic I, seria 2019-2021, pentru categoria Profesori I – Limba și literatura română, 

prin înlocuirea dnei conf. univ. dr. Muntean Trif Letiția cu dna conf. univ. dr. Todor 

Ioana. Ca urmare a modificării aprobate se modifică corespunzător și actul adițional la 

contractul individual de muncă, pe durată determinată și timp parțial, al dnei conf. univ. 

dr. Todor Ioana. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana 

privind desfășurarea comasată, pe parcursul semestrului II al anului universitar 2018-

2019, a Programului de formare psihopedagogică, în regim de curs postuniversitar, 

nivel II. Perioada de înscriere: 18.02.2019 – 22.02.2019.  Achitarea taxei de studiu de 

1200 lei se va face în 2 tranșe, cu data limită de plată în 17.03.2019, respectiv, 

30.04.2019. 

 



HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei ec. Claudia Cîmpean privind 

încheierea unui protocol de colaborare cu Universitatea „Ovidius” din Constanța, având 

ca obiect cazarea, pe bază de reciprocitate, a angajaților celor două Universități în 

spațiile de cazare proprii. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei ec. Claudia Cîmpean privind 

numirea comisiilor de recepție din cadrul bufetului din incinta universității și respectiv, 

din cadrul cantinei studențești, cu următoarea componență: 

Pentru bufet:  Luca Silviu și Oancea Felicia 

Pentru cantină: Dimen Ildiko și Lobonț Camelia 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare 

susținerea examenului de licență, de către absolvenții specializării Muzică religioasă, 

promoția 2019, în cadrul Universității de Arte „George Enescu” din Iași. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă programarea concediului de odihnă 

neefectuat, aferent anului universitar 2016-2017, pentru cadrele didactice din cadrul 

Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie, din cadrul Departamentului de 

Științe Exacte și Inginerești, respectiv din cadrul Departamentului de Administrarea 

Afacerilor și Marketing, conform programărilor anexate.  

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă organizarea în cadrul Departamentului de 

Educație Fizică și Sport, a evenimentului sportiv Baschetball Festival, care se va 

desfășura în data de 20 martie 2019, în Sala de sport a universității. Se aprobă tipărirea, 

în cadrul Biroului Tipografie, a afișelor de promovare a evenimentului și a diplomelor 

necesare pentru premierea participanților. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Academia de Studii Economice 

a Moldovei, având ca obiect dezvoltarea de relații instituționale în plan academic, 

colaborarea în domeniul cercetării științifice și culturale. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. În vederea obținerii autorizației pentru realizarea 

lucrării „Branșament apă, extindere rețea de canalizare și racord, a clădirii corp H, 

situată pe str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu, nr. 3,  din Alba Iulia, se aprobă 

încheierea unui contract de lucrări pentru refacerea zonelor afectate de drum public, în 

urma branșamentelor. Contractul de execuție a lucrărilor de refacere se va încheia cu 

firma SC Transilvania Prest Solution SRL, conform acordului favorabil transmis de 

Direcția Tehnică de Dezvoltare a Primăriei Municipiului Alba Iulia, Serviciul 

administrativ drumuri și utilități și va conține condițiile de refacere a drumului public 

și de garanție, impuse prin acordul menționat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana 

privind susținerea examenului de absolvire a Programului de studii psihopedagogice, 

în regim curs postuniversitar, nivel I (toate specializările), promoția 2019, în data de 

15.02.2019. Comisia de examen va avea următoarea componență: 



- Lect. univ. dr. Petrovan Ramona 

- Lect. univ. dr. Iordăchescu Dan Grigore 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Consiliul de Administrație ia act de scrisoarea nr. 

2062/31.01.2019, constată că solicitările cuprinse în documentul menționat nu intră în 

sfera de atribuții și de competențe ale instituției și hotărăște transmiterea ei către 

instituțiile competente. 

 

INFORMARE – Consiliul de Administrație ia act de informarea Oficiului 

Juridic privind situația studentei care nu a realizat mobilitatea, conform Contractului 

financiar nr. 983/07.12.2017, în cadrul programului Erasmus+ și nu a achitat debitul 

rezultat în termenele prevăzute în angajamentului de plată nr. 16083/14.09.2018, 

urmând a se introduce acțiune în instanță pentru recuperarea acestuia.  

 

 

 

Reprezentant legal și ordonator de credite  

Prof. univ. dr. Adela Socol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 5 / 2931 / 12.02.2019 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 12.02.2019 

 

Consiliul de Administrație al  Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, întrunit în data de 12.02.2019, 

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 avizează și se supune aprobării Senatului modificarea 

standardelor minimale și obligatorii interne pentru ocuparea posturilor didactice 

vacante de lector și asistent, prevăzute în următoarele Anexe la Metodologia de 

organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de 

cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: 

- Anexa 1 – Matematică 

- Anexa 4 – Chimie 

- Anexa 6 – Inginerie civilă și management 

- Anexa 9 – Inginerie electrică 

- Anexa 11 – Inginerie electronică, telecomunicații și nanotehnologii 

- Anexa 12 – Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze 

- Anexa 14 – Ingineria resurselor vegetale și animale 

- Anexa 16 – Inginerie industrială și management 

- Anexa 18 – Ingineria mediului 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Tudorașcu 

Miruna privind depunerea cererii de finanțare a Universității „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia, în calitate de solicitant, pentru proiectul cu titlul: European Contract Law, 

finanțat prin programul Erasmus+, modul Jean Monet, al cărui buget este de 30.000 

euro, cu o contribuție din partea universității de 7500 euro. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ivan Raluca 

privind depunerea cererii de finanțare a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, în calitate de solicitant, pentru proiectul cu titlul: Corporate Gouvernance in EU, 

finanțat prin programul Erasmus+, modul Jean Monet, al cărui buget este de 30.000 

euro, cu o contribuție din partea universității de 7500 euro. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se avizează și se supune aprobării Senatului modificarea 

tarifului de salarizare, în regim plata cu ora, pentru cadrele didactice asociate care se 

deplasează, din afara județului Alba, pentru a susține activități didactice cuprinse în 

statele de funcții ale departamentelor. Se propune aprobarea tarifului de 45 lei/oră, 

valabil pentru semestrul a II-lea al anului universitar 2018-2019. 

 



HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatele dnei conf. univ. dr. Rotar Corina 

privind decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea, în data de 15.02.2019, a 

unei mese rotunde, în vederea promovării universității în plan internațional, respectiv: 

- cheltuieli cu servirea mesei la cantina universității pentru un grup de 30 

persoane, din Grecia și Elveția, în valoare de 690 lei. 

- cheltuieli de cazare pentru 2 camere, în perioada 14.02.2019 – 16.02.2019, 

pentru invitații din Grecia, în valoare de 920 lei; 

- cheltuieli, în valoare de 1200 lei, pentru închirierea unui microbuz în vederea 

transportului tur-retur, pe ruta Alba Iulia – Sibiu, a 13 persoane participante. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana 

privind salarizarea, în regim plata cu ora, a cadrelor didactice care au prestat activități 

în cadrul comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2019 – 2021, 

conform tabelului nominal anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Dimen Levente 

privind prelungirea contractelor individuale de muncă pe durată determinată, cu timp 

parțial, ale cadrelor didactice care desfășoară, în perioada 26.02.2019 – 30.06.2019, 

activități în cadrul cursului postuniversitar Formarea profesorilor itineranți și de 

sprijin pentru incluziunea socială și educațională a copiilor, tinerilor și a persoanelor 

vulnerabile, conform tabelului nominal anexat. 

Se aprobă angajarea dlui conf. univ. dr. Scheau Ioan, cu contract individual de 

muncă pe durată determinată, cu timp parțial, în perioada 25.02.2019 – 30.06.2019, 

pentru desfășurarea de activități în cadrul cursului postuniversitar Formarea 

profesorilor itineranți și de sprijin pentru incluziunea socială și educațională a 

copiilor, tinerilor și a persoanelor vulnerabile, conform tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul Facultății de Științe Exacte și 

Inginerești, al Facultății Științe Economice și al Facultății de Drept și Științe Sociale 

pentru reprogramarea concediilor neefectuate, aferente anilor universitari 2016-2017 și 

2017-2018, conform tabelelor anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă Buletinul privind informațiile de interes 

public pe anul 2019, întocmit conform prevederilor Legii nr. 544/2001, privind liberul 

acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. 

Buletinul se va publica pe site-ul universității la secțiunea Informații de interes public 

și va putea fi consultat la adresa:  

http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=66&l=ro 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă solicitarea dnei Lupșa Cătălina, 

reprezentant al agenției American Experience, pentru amplasarea unui roll-up și a unor 

afișe de promovarea a agenției, în incinta holului central din corpul C. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă încheierea unui protocol de parteneriat cu 

ISJ Alba, CCD Alba, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Școala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” din Ighiu și Colegiul Tehnic din Turda, având ca scop sprijinirea 

http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pg&id=66&l=ro


reciprocă pentru asigurarea, promovarea și implementarea workshop-ului cu tema: 

Educația smart – fundamentul dezvoltării comunităților inteligente”, care se va 

desfășura în data de 06.03.2019, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, Amfiteatrul A9. La finalul evenimentului, responsabilul cu protocolul de 

parteneriat din partea universității va depune la Oficiul juridic un exemplar din 

mapa/documentația privind desfășurarea evenimentului. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Nu se aprobă cererea dnei Mărginean Mariana pentru 

acordarea creșterii salariale diferențiate de până la 30 % din salarul de bază, suportat 

din veniturile proprii ale universității. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Gligor Mihai 

cu privire la alocarea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activității de secretariat 

în cadrul IOSUD. Se aprobă alocarea celor 2 săli ocupate de cadrele didactice din cadrul 

Colectivul de electronică, situate în Platul Apor, parter. Activitățile, echipamentele și 

aparaturile existente în aceste săli, necesare activității cu studenții, vor fi mutate în 

laboratoarele didactice existente iar cadrele didactice din cadrul Colectivul de 

electronică își vor desfășura activitatea în biroul actul al Director CSUD situat la Palatul 

Apor, parter.   

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se avizează și se înaintează Senatului propunerea 

Facultății de Științe Exacte și Inginerești, avizată în Consiliul facultății din data de 

04.02.2018, de reorganizare a Departamentului de Științe Exacte și Inginerești prin 

divizarea în două departamente:  

- Departamentul de Informatică și Electronică, care cuprinde colectivele de 

Informatică, Matematică și Electronică aplicată  

- Departamentul de Știința Mediului și Topografie, care cuprinde colectivele 

de Măsurători terestre și cadastru, Ingineria mediului și Inginerie urbană și 

dezvoltare regională.  

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Nicolau Felix 

Narcis pentru angajarea/modificarea contractului individual de muncă, pe durată 

determinată și timp parțial, pentru cadrele didactice care desfășoară activități în regim 

de plata cu ora, în cadrul comisiei de îndrumare și susținere a raportului de progres 

anual de către drd. Safta Cristina, conform tabelului anexat. 

 

Informări:  

1. Consiliul de Administrație ia act de informarea Directorului General 

Administrativ privind stadiul obținerii autorizației de securitate la incendiu a clădirilor 

Corp C, Cămin studențesc nr. 3 și Sala de sport (din str. Vasile Alecsandri).  

 

2. Consiliul de Administrație ia act, în calitate de membru fondator, de anunțul 

Asociației Pro Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia privind convocarea 

Adunării Generale a asociației, în data de 04.03.2019, ora 12.00 cu următoarea ordine 

de zi: 

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018; 



2. Aprobarea încheierii unui contract de muncă cu timp parțial/contract de 

prestări servicii pentru conducerea evidenței contabile a Asociației Pro Universitatea 

„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; 

3. Aprobarea primirii de noi membri asociați în cadrul Asociației Pro 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. pe baza adeziunilor care se vor 

depune până la data de 11.03.2019. 

4. Convocarea unei noi Adunări generale la o dată care va fi comunicată ulterior, 

pentru organizarea de alegeri pentru funcția de Președinte al Asociației Pro 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, alegerea Comitetului director și a 

cenzorului (după caz). 

 

 

 

    

 Reprezentant legal și ordonator de credite  

Prof. univ. dr. Adela Socol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 6 / 3420 / 19.02.2019 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

din data de 19.02.2019 

 

Consiliul de Administrație al  Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, întrunit în data de 19.02.2019, 

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 dnei conf. univ. dr. Todor Ioana 

privind listele nominale cu conducătorii științifici ai lucrărilor metodico-științifice ale 

cadrelor didactice din învățământul preuniversitar admise la gradul didactic I, seria 

2019-2021, conform listelor anexate.  

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului tarifele, 

utilizate în anul 2019, pentru lucrările de cercetare arheologică pe care universitatea le 

derulează ca activități economice (diagnostic arheologic, supraveghere arheologică, 

cercetare arheologică preventivă), conform propunerilor dlui prof. univ. dr. Mihai 

Gligor prevăzute în referatul anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului 

modificările și completările metodologiei și procedurii interne care reglementează 

organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de 

cercetare vacante, și anume: 
- Completarea Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin introducerea la art. 

29, după alin 2, a  unui nou aliniat, cu următorul conținut: 

Criteriile pe baza cărora se face evaluarea rezultatelor profesionale a persoanelor care 

solicită prelungirea contractului individual de muncă pe durată determinată și care au ocupat 

postul în urma unui concurs sunt Standardele minimale necesare și obligatorii pentru 

conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de 

cercetare-dezvoltare specifice fiecărui domeniu, anexă la prezentul regulament. 

- Completarea prevederilor din procedura operațională SEAQ_PO_SG_03 - Procedură 

operațională privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul universității „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia, referitoare la numirea, atribuțiile și competențele  comisiei de analiză pentru 

verificarea informațiilor din Fișa de îndeplinire a condițiilor și a standardelor minimale 

obligatorii necesare pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante. 

- Completarea Anexelor la procedură cu ANEXA 22 – Model cadru - Rezoluția 

comisei de analiză cu privire la verificarea informațiilor din fișa de verificare  

 



HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Câmpan 

privind desemnarea dlui conf. univ. dr. Marina Lucian ca reprezentant al Facultății de 

Drept și Științe Sociale în Comitetul de coordonarea al SERIEI DIDACTICA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului 

cererea dlui prof. univ. dr. Jurcan Emil privind desfășurarea unor activități didactice, 

în regim plata cu ora, în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 

Facultatea de Teologie Ortodoxă, în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019.  

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei ing. Tătar Corina privind 

achiziția unui exemplar din lucrarea Marea Unire 1918. România Mare. Acte și 

documente, autor Vasile Pușcaș, la propunerea Departamentului de Istorie, Arheologie 

și Muzeologie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Tamas Szora 

Attila pentru angajarea dnei Muntean Iulia Nicoleta, în calitate de psiholog, cu 

contract individual pe durată determinată și timp parțial, în cadrul proiectului 

POCU/90/6.14-108786 - Stagii de practică pentru studenți – cod 108786. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Topor Dan pentru 

angajarea, cu contract individual pe durată determinată și timp parțial, a cadrelor 

didactice numite în comisia de îndrumare și susținere a raportului de progres anual de 

către drd. Mortură Laura Alexandra. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat cu 

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic 

(CMDIPT) din București, având ca scop organizarea Întâlnirii Directorilor Generali 

VET, în perioada 17-19 martie 2019 la Alba Iulia. 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatele Facultății de Științe Economice 

privind programarea concediilor neefectuate, aferente anului universitar 2016-2017 și 

2017-2018 în luna februarie 2019. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă eliberarea unui extras din procesul verbal al 

ședinței Consiliului de Administrație din data de 12.02.2019 în ceea ce privește la 

cererea dnei Mărginean Mariana. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului: 

- Ghidul de aplicare al ECTS 

- Abrogarea Metodologiei privind alegerea, frecventarea și examinarea 

cursurilor facultative în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului 

evaluarea periodică externă a programelor de studii universitare de licență: 

Administrarea afacerilor și Economia comerțului, turismului și serviciilor,  în vederea 

menținerii acreditării.  

 



HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu 

Inspectoratele Școlare Județene din județele Alba, Vâlcea, Hunedoara, Neamț, Gorj și 

Mureș, având ca scop organizarea și desfășurarea Concursului național de traduceri 

de texte literare şi de specialitate, pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul 2019.   

Reprezentant legal și ordonator de credite  

Prof. univ. dr. Adela Socol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 4/3675/22.02.2019 
 

MINUTA HOTĂRÂRILOR  SENATULUI 

UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

întrunit în ședința din data de 20.02.2019 

 

HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă Regulament privind mobilitatea 

studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a 

personalului nedidactic care participă la programul ERASMUS+/KA1 (revizie). 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă Regulament privind mobilitatea 

studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a 

personalului nedidactic care participă la mecanismul financiar al spațiului 

economic european (SEE) și mecanismul financiar norvegian. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă Regulamentul privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date, aplicabil în cadrul Universității „1 

Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă Modificarea standardelor minimale și 

obligatorii interne pentru ocuparea posturilor didactice vacante de lector și 

asistent, prevăzute în următoarele anexe la Metodologia de organizare și 

desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: 

Anexele 1 – Matematică,  

Anexa 4 - Chimie,  

Anexa 9 – Inginerie electrică,  

Anexa 11 – Inginerie electronică, telecomunicații și nanotehnologii,  

Anexa 12 – Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze,  

Anexa 16 – Inginerie industrială și management,  

Anexa 17 – Inginerie mecanică, mecatronică și robotică.   

Anexa 18 – Ingineria mediului,  

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă revizia Procedurii operațională 

SEAQ_PO_SG_03 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru 

ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 

Decembrie 1918" din Alba Iulia. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă Ghid de aplicare a ECTS în Universitatea 

„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.  

Se abrogă Metodologia privind alegerea, frecventarea şi examinarea 

cursurilor facultative în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.  

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă Raportul de evaluare internă a calității 

educației pentru anul 2018.  



Se aprobă Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru 

îmbunătățirea calității educației în anul 2018. 

Se aprobă Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 

2019. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă Raportul de monitorizare a Planului de 

măsuri în domeniul echității sociale pentru anul 2018. 

Se aprobă Strategia privind echitatea socială în Universitatea „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia, pentru perioada 2019-2020.  

Se aprobă Planul de măsuri în domeniu echității sociale și inserției pe piața 

muncii, pentru anul 2019. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă Raportul de activitate al Centrului pentru 

Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic, pe anul 2018. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă Raportul anual de activitate al Bibliotecii 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2018. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă Rapoartele de activitate ale comisiilor de 

specialitate ale Senatului în anul 2018:  

Raportul Comisiei pentru învățământ, evaluarea calității, strategii, dezvoltare și 

promovare instituțională; 

Raportul Comisiei de cercetare științifică, transfer tehnologic, proiecte și resurse; 

Raportul Comisiei pentru cooperări și parteneriate naționale și internaționale; 

Raportul Comisiei pentru buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice 

și administrative  

Raportul Comisiei pentru relații cu studenții, absolvenții și mediul sociale; 

Raportul Comisiei pentru distincții și titluri onorifice. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă Raportul Comisiei pentru buget-finanțe 

și de monitorizare a activităților tehnice și administrative privind situația 

detaliată a veniturilor și a cheltuielilor la nivelul facultăților, școlilor doctorale și 

al universității, pentru anul 2018. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă Procedura operațională 

SEAQ_PO_ARHIVA_UAB_01 privind arhivarea documentelor Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie). 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă Rapoartele comisiilor de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante, desfășurate în semestrul I al anului 

universitar 2018-2019  și se validează ocuparea posturilor scoase la concurs de către 

următorii candidați: 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE 

Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie 

Conferențiar universitar, poziția 1. Domeniul: Istorie – Burnichioiu Ileana 

Departamentul de Filologie 



Conferențiar universitar, poziția 1. Domeniul: Filologie – Ciortea Marcela Claudia 

Lector universitar, poziția 2. Domeniul: Filologie – Wainberg – Drăghiciu Iuliana  

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE 

Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing 

Lector universitar, poziția 12. Domeniul: Marketing- Lazea Ruxandra 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI 

Departamentul de Științe Exacte și Inginerești 

Conferențiar universitar, poziția 1. Domeniul: Inginerie Geodezică – Begov-Ungur 

Andreea Ramona 

Conferențiar universitar, poziția 2. Domeniul: Inginerie Geodezică – Koncsag Eva 

Magdolna 

Lector universitar, poziția 7. Domeniul: Electronică – Avram Alexandru 

Lector universitar, poziția 13. Domeniul: Chimie – Bostan Roxana Nadina  

Lector universitar, poziția 14. Domeniul: Mine, petrol și gaze – Negruț Clement 

 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

Departamentul de Științe Juridica și Administrative 

Asistent universitar, poziția 8. Domeniul: Drept – Florea Bogdan 

Departamentul de Științe Sociale 

Lector universitar, poziția 3. Domeniul: Sociologie – Ștefani Claudiu Sebastian 

Departamentul de Educație fizică și sport 

Asistent universitar, poz. 7 (durată determinată) – Domeniul EFS – Petrovici 

Alexandru Gabriel 

Asistent universitar, poz. 8 (durată determinată) – Domeniul EFS – Hăisan Petronela 

Lăcrămioara 

 

 HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă listele nominale cu cadrele didactice care 

desfășoară activități didactice, în regim plata cu ora, în semestrul II al anului universitar 

2018-2019, din statele de funcții ale următoarelor departamente:  

 Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie 

 Departamentul de Filologie 

 Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing  

Departamentul de Științe Juridice și Administrative 

 Departamentul de Științe Sociale 

 Departamentul de Educație Fizică și Sport 

 Departamentul de Științe Exacte și Inginerești  

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă susținerea examenului de licență, de către 

absolvenții Facultății de Teologie Ortodoxă, specializarea Muzică religioasă, din 

domeniul Muzică, promoția 2019, în cadrul Universității de Arte „George Enescu” 

Iași.  

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă tariful de 45 lei / ora convențională pentru 

salarizarea, în regim plata cu ora, a cadrelor didactice asociate care se deplasează din 



afara județului Alba, pentru a susține activități didactice cuprinse în statele de funcții 

ale DEFS și DTOMR, în semestrul II, 2018-2019. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă completarea Metodologiei de concurs 

pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea „1 

Decembrie 1918" din Alba Iulia, astfel: 

- La art. 29, după alin 2, se introduce un nou aliniat, cu următorul conținut: 

Criteriile pe baza cărora se face evaluarea rezultatelor profesionale a 

persoanelor care solicită prelungirea contractului individual de muncă pe durată 

determinată și care au ocupat postul în urma unui concurs sunt Standardele minimale 

necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior 

și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare specifice fiecărui domeniu, anexă la 

prezentul regulament. 

- Se modifică metodologia prin punerea în acord cu modificările Legii 1/2001 

referitoare la condițiile de ocupare a postului de profesor universitar; 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Jurcan Emil 

privind desfășurarea unor activități didactice, în regim plata cu ora, în cadrul 

Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, în 

semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019.  

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă tarifele utilizate în anul 2019, pentru lucrările 

de cercetare arheologică pe care universitatea le derulează ca activități economice 

(diagnostic arheologic, supraveghere arheologică, cercetare arheologică preventivă), 

conform referatul anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă evaluarea periodică externă a programelor 

de studii universitare de licență: Administrarea afacerilor și Economia comerțului, 

turismului și serviciilor,  din domeniul Administrarea afacerilor, în vederea 

menținerii acreditării.  

 

 

PREȘEDINTE SENAT 

conf. univ. dr.  Tamaș Szora Attila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NR. 5 / 3816 / 25.02.2019 

 
 

 

 

MINUTA HOTĂRÂRILOR  SENATULUI   

UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA  

consultat on-line în data de 25.02.2019  

 

 

 HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă cererea dlui lect. univ. dr. Avram 

Alexandru privind desfășurarea unor activități didactice, în regim plata cu ora, în 

cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie Electrică, în anul 

universitar 2018-2019.  

 

 

PREȘEDINTE SENAT 

conf. univ. dr.  Tamaș Szora Attila 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 7/3948/26.02.2019 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 26.02.2019 

 

Consiliul de Administrație al  Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, întrunit în data de 26.02.2019, 

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 referatele privind reprogramarea concediului 

de odihnă neefectuat, aferent anilor universitari 2016-2017 și 2017-2018, pentru 

cadrele didactice de la Facultatea de Științe Exacte și Inginerești, conform 

documentelor anexate.  

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul privind reprogramarea concediului 

de odihnă neefectuat, aferent anului universitar 2017-2018, pentru cadrele didactice din 

cadrul Departamentului de Științe Sociale, conform documentelor anexate.  

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă prelungirea cu un an a contractului individual 

de muncă pe durată determinată al dnei asist. univ. drd. Mureșan Maria, pe postul de 

asistent, poz. 21, din statul de funcții al Departamentului de Filologie, având în vedere 

îndeplinirea standardelor minimale și obligatorii ale universității, aferente domeniului 

Filologie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului 

evaluarea periodică externă a programului de studii universitare de licență Măsurători 

terestre și cadastru, din domeniul de licență Inginerie Geodezică,  în vederea menținerii 

acreditării.  

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului 

evaluarea periodică externă a programului de studii universitare de licență Ingineria 

mediului, din domeniul de licență Ingineria mediului,  în vederea menținerii acreditării.  

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul CMCSI privind lista programelor de 

studii universitare de licență pentru care expiră avizul ARACIS în anul universitar 

2018-2019, în vederea depunerii dosarelor pentru acreditarea/menținerea acreditării. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Având în vedere referatul nr. 3867/26.02.2019, al 

responsabilului cu protecția datelor, se numește dl Mocanu Ionel ca responsabil pentru 

administrarea sistemelor de supraveghere video în universitate. Dl Mocanu Ionel va 

prezenta Consiliului de Administrație o situație informativă referitoare la spațiile 

supravegheate video, aparatura utilizată și stocarea datelor prin intermediul acesteia. 

 



HOTĂRÂREA NR. 8. Având în vedere referatul nr. 3867/26.02.2019, al 

responsabilului cu protecția datelor, se solicită DGA întocmirea unei analize privind 

oportunitatea realizării evaluării de risc la securitatea fizică prin intermediul unui expert 

autorizat în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică.  

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul nr. 3776/25.02.2019, al Directorului 

CSUD, privind salarizarea și cazarea în Casa de Oaspeți  a cadrelor didactice numite în 

comisia de susținere a tezei de abilitate de către conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu.  

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Având în vedere Hotărârea nr. 7 a Consiliului de 

Administrație din data de 10.11.2014, privind suportarea costurilor pentru organizarea 

şi susținerea publică a tezelor de abilitare din veniturile interne ale universității, se 

aprobă extinderea aplicării ei în cazul tuturor angajaților cu contract individual de 

muncă pe durată nedeterminată ai Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă cererea dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian 

privind decontarea către Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a taxei de abilitare, în 

valoare de 5200 lei.  

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Popa Ioan Lucian 

privind participarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de 

partener, în cadrul proiectului cu titlul TIMS – Techology Innovation and Mathematics 

Succes, finanțat prin programul Erasmus+, Key Action 2.  

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Tudor Borșan 

privind decontarea costurilor de achiziție a serviciilor de poziționare GNSS în timp real 

(RTK), aferente noii Platforme de Administrare a Serviciilor ROMPOS, necesare 

pentru desfășurarea orelor de laborator în cadrul specializărilor MTC și SIGMI.  

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă propunerea Comisiei Sociale pentru 

acordarea unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate unei studente de la 

Facultatea de Drept și Științe Sociale, în conformitate cu procesului verbal al Comisiei 

din 26.02.2019.  

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul nr. 3862/26.02.2019 al Serviciului 

Tehnic și de Investiții privind prelungirea contractului de lucrări nr. 567/28.12.2012, la 

obiectivul Lucrări de execuție reabilitare Centrul de învățământ și cercetare 

multidisciplinară (corp H) din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

încheiat cu SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL, până la data de 31.03.2019.  

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul nr. 3853/26.02.2019 al Serviciului 

Tehnic și de Investiții privind prelungirea contractului de servicii de dirigenție de 

șantier,  nr. 157/29.03.2013, la obiectivul Lucrări de execuție reabilitare Centrul de 

învățământ și cercetare multidisciplinară (corp H) din cadrul Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, încheiat cu SC ALCOM SRL, până la data de 

31.03.2019.  



 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul nr. 3896/26.02.2019 al Serviciului 

Tehnic și de Investiții privind demararea achiziției de servicii Furnizare energie 

electrică pentru Centrul de învățământ și cercetare multidisciplinară (corp H) din 

cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe o perioadă de un an,  prin 

solicitarea unei oferte din partea SDDE Transilvania Sud S.A., care este și furnizorul 

actual pentru toate clădirile universității.  

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul nr. 3902/26.02.2019 al Serviciului 

Tehnic și de Investiții pentru demararea achiziției de Lucrări de construire pentru 

branșament apă, extindere canalizare și racord pentru clădirea Centrului de 

învățământ și cercetare multidisciplinară (corp H) din cadrul Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia.  

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul nr. 3777/25.02.2019 al CICOC 

privind derularea unei sesiuni de contactare telefonică a absolvenților Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, promoțiile din perioada 2013-2017, în vederea 

monitorizării inserției absolvenților pe piața muncii. Sesiunea se va derula în perioada 

iulie – septembrie 2019, cu sprijinul a 10 studenți voluntari.  

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă prelungirea numirii dnei Rotar Claudia în 

calitatea de responsabil cu protecția datelor personale în cadrul Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, până la data de 31.12.2019.  

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Iordăchescu 

Teodora pentru anularea sesiunii de evaluare colegială, desfășurată în semestrul I al 

anului universitar 2018-2019, la nivelul Departamentului de Filologie și redeschiderea 

platformei INTRANET pentru o nouă sesiune de evaluare colegială  la nivelul 

Departamentului de Filologie, care se va desfășura în luna martie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat cu 

Asociația BookLand din București având ca obiectiv organizarea Conferințelor 

practice pentru tineri BookLand Evotion, în data de 11.04.2019. 

 

HOTĂRÂREA NR. 23. Consiliul de Administrație ia act de Raportul 

Centrului de Imagine și Marketing asupra activității de promovare a Admiterii 

2019 și a imaginii Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în perioada 

octombrie 2018 – februarie 2019.  

 

 

Reprezentant legal și ordonator de credite  

Prof. univ. dr. Adela Socol 

 
 


