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

 

 

 Nr. 34/18812/24.09.2020 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 24.09.2020 

 

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

24.09.2020, 

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. Având în vedere aprobarea MEC, nr. 556/GP și 557/GP/22.09.2020, privind 

redistribuirea locurilor vacante, alocate inițial absolvenților de licee din mediu rural  și candidaților de etnie romă, 

în locuri repartizate statistic, se aprobă alocarea acestora cu prioritate la specializările la care au fost distribuite 

inițial. În cazul în care după prima etapă de distribuire ele rămân vacante se vor redistribui în ordine: în cadrul 

aceleași facultăți și apoi între facultăți. Situația finală se va prezenta conducerii UAB.     

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă redistribuirea unui loc vacant alocat candidaților de etnie romă, de la 

programul de masterat Auditul și controlul agenților economici (FSE) la programul de masterat Proiectarea și 

managementul serviciilor sociale și de sănătate (FDSS).     

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă listele nominale cu studenții admiși la cazare în anul universitar 2020-

2021, copii ai personalului didactic și didactic auxiliar și studenți care beneficiază de gratuitate sau reducere de 

50 % la cazare, conform documentelor anexate întocmite de Serviciul Social.   

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei ec. Claudia Cîmpean privind achiziția serviciilor de 

Furnizare produse alimentare pentru Cantina Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform listei 

anexate, cu o valoare estimată de 123.960 lei fără TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei ec. Tamara Contor privind demararea procedurilor de 

inventariere anuală a bunurilor din patrimoniul UAB care se va desfășura după următorul calendar: 

- 01.10.2020 – 07.12.2020 activități de inventariere și stabilirea rezultatelor inventarierii; 

- Până la data de 14.12.2020 valorificarea inventarierii și punerea de acord cu documentele contabile; 

- 15.12.2020 – 28.02.2021 – activități de casare; 

-  Până la data de 26.03.2021 se vor depune la Serviciul financiar - contabil procesele verbale de scoate 

din uz și casare a mijloacelor fixe.  

Se aprobă numirea comisiilor de inventariere, a comisiei responsabilă cu valorificarea inventarierii și 

punerea în acord a contabilității cu rezultatele inventarierii și comisia de casare a mijloacelor fixr, a obiectelor de 

inventar și a materialelor propuse la casare, conform documentului anexat.   

  

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind achiziționarea 

serviciului Sistem Antiplagiat de comparare electronică a documentelor, pentru 100 mil. caractere, cu o valoare 

estimată de 12.000 lei fără TVA/un an. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Mihai Corcheș privind modificarea 

contractelor individuale de muncă ale unor angajați din proiectul POCU 2014-2020, cod 124185, conform 

tabelului anexat, nr. 17862/21.09.2020.      

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Manuella Kadar privind prelungirea 

contractului de muncă pe durată determinată al dnei Nagy – Onița Daniela, pe perioada 10.10.2020 – 09.10.2021, 

angajată pe postul de informatician în cadrul Centrului pentru Managementul Proiectelor. 
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HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui inf. Ionel Mocanu privind achiziția unor echipamente de 

rețea necesare extinderii și îmbunătățirii rețelei wireless în clădirile UAB, cu o valoare estimată de 30.880 lei cu 

TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui inf. Ionel Mocanu privind achiziția abonamentului lunar 

de internet pentru căminele studențești, cu caracteristicile: 200 Mbps (banda garantată) – 400 Mbps (banda 

maximă de internet) și 1 Gbps bandă națională, cu un preț estimat de 480 EURO/lună, cu TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă cererea studentului nr. 17308/17.09.2020 pentru achitarea taxei aferente 

anului universitar 2019-2020, specializarea Drept, având în vedere admiterea sa la Academia de Poliție.  

 

HOTĂRÂREA NR.12. Se aprobă cererea studentului nr. 17307/17.09.2020 pentru achitarea taxei aferente 

anului universitar 2019-2020, specializarea Drept, având în vedere admiterea sa la Academia de Poliție.  

 

HOTĂRÂREA NR.13. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Atila Tamas – Szora privind reluarea 

achiziției: Dotări mobilier corp H (lot 2), pentru obiectivul Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul 

corpului D și a corpului H a Universității 11 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cod SMIS 120779, cu o valoare 

estimată de 1.136.229.86 lei fără TVA, respectiv 1.352.113.53 lei cu TVA.  

 

HOTĂRÂREA NR.14. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Câmpan privind achiziția a 15 buc. 

autocolante imprimate personalizat, cu o valoare estimată de 400 lei, necesare organizării evenimentului on-line 

de deschidere a anului universitar 2020-2021. 

 

HOTĂRÂREA NR.15. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Câmpan privind achiziția serviciilor 

de filmare și transmitere live a evenimentului de deschidere a anului universitar 2020-2021. 

 

HOTĂRÂREA NR.16. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor privind recunoașterea taxei 

de studiu aferentă programului de pregătire psihopedagogică, achitată de către studentul Popa Claudiu în anul 

universitar 2019-2020, în contul anului 2020-2021, pentru nivelul II al aceluiași programul de studiu.  

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatele CSUD privind salarizarea cadrelor didactice care au fost 

numire în comisiile pentru evaluarea și susținerea tezelor de doctorat de către următorii doctoranzi din cadrul 

Școlii Doctorale de Filologie: Sabou (Țuculete) Marinela Viorica și Roșca (Mureșan) Maria Elisabeta. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul studentului Adam Sebastian, în calitate de președinte al 

LSUA, pentru achiziția domeniului lsua.ro și a host-ului aferent acestui domeniu, necesar pentru finalizarea site-

ului organizației studențești.  

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Crina Herțeg privind tipărirea volumului 

5/2020 al revistei Buletinul Științific al Studenților și Masteranzilor Filologi, în 45 de exemplare, cu o valoare 

estimată de 900 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare: 

- Taxele administrative pentru servicii prestate pe perioada anului universitar și pentru eliberarea unor 

documente universitare; 

- Tarifele de cazare în căminele studențești și tarifele de închiriere a spațiilor UAB; 

- Tarifele pentru serviciile prestate în cadrul Biroului Tipografie; 

- Tarifele pentru serviciile prestate în cadrul Bibliotecii Universitare.    

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare revizia procedurii operaționale 

SEAQ_PO_BPS_004 privind stabilirea drepturilor salariale.  

 

 HOTĂRÂREA NR. 22. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare revizia procedurii operaționale 

SEAQ_PO_BPS_003 privind întocmirea fișelor de post, desfășurarea și monitorizarea activităților didactice. 

 

HOTĂRÂREA NR. 23. Se avizează cererea dlui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind desfășurarea 

unor activități didactice, în regim plata cu ora, în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul 

Universitar din Baia Mare. 
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HOTĂRÂREA NR. 24. Se avizează cererea dlui prof. univ. dr. Emil Jurcan privind desfășurarea unor 

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

Teologie Ortodoxă. 

 

HOTĂRÂREA NR. 25. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare revizia Regulamentului 

activității studenților în anul universitar 2020-2021, aprobat în ședința Senatului din 30.06.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 26. Se aprobă modelul contractului de închiriere a căminelor studențești și anexa 

privind măsurile de combatere a răspândirii COVID19. 

 

 

 

   
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Hava Cristina 

          


