Nr. 8 / 4549 / 05.03.2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 05.03.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, întrunit în data de 05.03.2019,
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 dlui prof. univ. dr. Ienciu Ioan
privind decontarea cheltuielilor aferente a două mese de prânz la Cantina studențească,
din data de 07.03.2019 și data de 08.03.2019, organizate cu ocazia promovării
specializărilor din domeniul Inginerie geodezică și a Facultății de Științe Exacte și
Inginerești.
HOTĂRÂREA NR. 2. Consiliul de administrație ia act de aprobarea în Senat a
Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul Universității
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și decide:
- transmiterea către toate structurile universității a anexei 4 la Regulament,
ANGAJAMENT DE CONFORMARE, cu termen de completare 31.03.2019.
Formularele completate de toți salariații, conform modelului anexat, se vor transmite
Biroului personal – salarizare.
- Șefii structurilor funcționale vor prelucra cu salariații din subordine
Regulamentul Intern al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, revizuit la
29.11.2018. Cu ocazia prelucrării se va întocmi un proces verbal de luare la cunoștință,
conform modelului anexat, care se va transmite Biroului personal – salarizare.
- Șefii structurilor funcționale vor prelucra de fiecare dată, cu noii angajați, atât
Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, cu completarea
Angajamentului de conformare, cât și Regulamentul Intern, cu încheierea procesului
verbal de instruire și luare la cunoștință.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Gligor Mihai
privind achiziția unor echipamente necesare prelucrării și stocării datelor de interes
arheologic, respectiv, trepied foto, cort foto și USB, conform configurației anexate.
Achiziția se va suporta din contractul de cercetare arheologică nr. 895/10.10.2018.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei Hava Cristina privind numirea
Comisiei pentru aplicarea, în anul 2019, a Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui
sprijin financiar de 200 euro pentru achiziționarea de calculatoare, cu următoarea
componență:
Președinte:
Conf. univ. dr. Marina Lucian - Prorector
Membrii:
Conf. univ. dr. Cetean - Voiculescu Laura – Președintele Comisiei
Senatului pentru relații cu studenții, absolvenții și mediul social

Ec. Contor Tamara – Contabil şef
Ec. Câmpean Claudia– Șef Serviciu Social
Adam Sebastian - Student
Secretar:
Hava Cristina – Secretar șef universitate
Se aprobă Comisia pentru soluționarea contestațiilor privind aplicarea Legii nr.
269/2004 la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, privind
acordarea unui sprijin financiar de 200 euro pentru achiziționarea de calculatoare, în
anul 2019, cu următoarea componență:
Președinte:
Prof. univ. dr. Socol Adela – Reprezentant legal și ordonator de
credite
Membri:
Conf. univ. dr. Muntean Andreea – Prorector, membră a Senatului
Conf. univ. Hurbean Ada – Membră al Senatului
Secretar:
Hava Cristina– Secretar șef universitate
Comisiile vor fi numite prin decizia rectorului.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Popa Maria
privind programarea, în luna martie 2019, a concediilor neefectuate, aferente anului
universitar 2016-2017, conform tabelului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui Melinte Daniel privind
încheierea unui contract de comodat, cu organizația Erasmus Student Network –
secțiunea Alba Iulia, pentru alocarea unui spațiu la mansarda Bibliotecii Universitare,
situat în Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 4.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat cu
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași având ca obiect organizarea
examenului de licență, pentru absolvenții Universității „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, specializarea Muzică religioasă, promoția 2019. Se aprobă suportarea din
veniturile universității a cheltuielilor aferente taxelor pentru susținerea examenului de
licență, în valoare de 1250 lei/student.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei ing. Tătar Corina privind
achiziționarea în cadrul Bibliotecii Universitare a 4 titluri de cărți, la propunerea
Facultății de Științe Exacte și Inginerești.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Dănulețiu Adina
pentru retipărirea, în Seria Didactica, a materialelor didactice Asigurări și reasigurări
(curs), Asigurări și reasigurări (caietul studentului) și Evaluarea firmei.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona
privind colaborarea cu dl dr. Iancu Dorin în realizarea activităților didactice aferente
disciplinei Surse de radiații și tehnici de protecție (anul III IM), în calitate de invitat
permanent și expert în domeniul activităților nucleare.

HOTĂRÂREA NR. 11. Consiliul de Administrație ia act de cererea nr.
4422/05.03.2019 privind comunicarea criteriilor de acordare a salariilor diferențiate la
care se va transmite răspuns în termenul legal.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se avizează și se transmitere spre aprobare Senatului
Metodologia privind regimul actelor de studii în cadrul Universității „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă cererea studentei Budeci Mihaela, anul III
FB, pentru susținerea unor examene în cadrul unei sesiuni extraordinare, având în
vedere că în sesiunea normală a beneficiat de o mobilitate de studiu prin programul
Erasmus+.
HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul FSE privind decontarea
cheltuielilor cu servirea mesei la Cantina studențească, în perioada 13-15 martie 2019,
cu ocazia acțiunilor de promovare a specializărilor din domeniul Științelor Economice.
HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Incze Arpad
privind deplasarea unui grup de studenți, de la Facultatea de Științe Exacte și
Inginerești, la evenimentul CLUJ CONNECTING DAY, cu microbuzul instituției, în
data de 07.03.2019.
HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă completarea actului adițional la contractul
individual de muncă al cadrelor didactice, cu măsurile disciplinare care vor fi aplicate
în cazul neîndeplinirii criteriilor de evaluare și ale standardelor minimale asumate anual
de către angajat.
Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol

Nr. 9/5263/12.03.2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 12.03.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, întrunit în data de 12.03.2019,
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 încheierea acordului de colaborare cu Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia având ca obiect cercetarea Învățarea automată
aplicată în imagistica genunchiului pentru detecția și clasificarea anomaliilor.
Acordul se va încheia pe o perioadă până la 31.12.2019, cu nominalizarea echipei
proiectului de cercetare.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă retribuirea membrilor comisiei de specialitate
pentru evaluarea și susținerea tezei de doctorat de către drd. Vișoianu Niculai, în
domeniul Istorie și decontarea cheltuielilor de cazare în Casa de oaspeți a Universității.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă participarea universității în competiția de
proiecte finanțate de MEN din Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) – 2019 și
nominalizarea directorilor de proiecte, pe următoarele domenii:
Domeniul D1_Echitate – Director, Marina Lucian
Domeniul D2 – Internaționalizare – Director, Ionescu Petru
Domeniul D4 – SAS – Director, Paștiu Carmen
Domeniul D5 – Calitate – Director, Varvara Simona
Domeniul D6 – Susținere cercetare – Director, Muntean Maria
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona
privind plata taxelor pentru evaluarea periodică externă a programelor de studii
universitare de licență:
- Măsurători terestre și cadastru, IF, în valoare de 22458 RON
- Administrarea afacerilor, IF, în valoare de 22458 RON
- Economia comerțului, turismului și serviciilor, IF, în valoare de 22458 RON
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana pentru
demararea procedurilor de achiziție având ca obiect: Proiectarea și execuția instalației
de utilizare a gazelor naturale, pentru clădirea Centrului de cercetare multidisciplinară,
corp H.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian
privind cheltuielile de achiziție a serviciilor de spălare interioară și exterioară a

autoturismelor/autoutilitarelor din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana
privind modificarea comisiei de coordonare a lucrării metodico-științifice a candidatei
Maxim (Parnică) Carmen Elena, în vederea obținerii gradului didactic I, prin înlocuirea
reprezentantului ISJ Hunedoara, dna Filip Roxana, cu dna Ambruș Georgiana.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei ec. Contor Tamara privind plata
taxei anuale de 5000 lei către Consiliul Național Al Rectorilor.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă demararea procedurilor de promovarea în
grade/trepte profesionale a personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic,
în sesiunea martie – aprilie 2019, conform centralizatorului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă acordarea unei burse ocazionale pentru
îmbrăcăminte și încălțăminte, conform procesului verbal al Comisiei Sociale întrunită
în data de 11.03.2019.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă cererea studentului Mara Matias, din anul II
– KMS, privind susținerea examenelor – diferență în cadrul unei sesiuni extraordinare,
având în vedere că în sesiunea programată la sfârșitul semestrului I studentul a
beneficiat de o mobilitate de studiu în cadrul programului Erasmus+.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Popa Maria
privind programarea, în luna martie 2019, a concediilor neefectuate, aferente anului
universitar 2016-2017, conform tabelului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă încheierea convenției cu BRD – GROUPE
SOCIETE GENERAL S.A., având ca obiect stabilirea condițiilor contractuale și a
ansamblului de operațiuni legate de efectuarea plăților salariilor și/sau a oricăror altor
drepturi bănești cuvenite persoanelor fizice, angajați sau colaboratori ai UAB și
acordarea accesului angajaților la ofertele/condițiile preferențiate referitoare la
produsele și serviciile bancare.
HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Bărbuleț
Gabriel privind decontarea cheltuielilor cu masa la Cantina studențească, ocazionate
de promovarea specializării Traducere și interpretare, în perioada 12-14 martie 2019.
HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Dimen Levente
privind decontarea cheltuielilor cu masa, ocazionate de promovarea specializărilor
organizate la forma de învățământ la distanță, în localitatea Deva, în perioada 14 – 16
martie 2019.
HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă plata taxei de timbru judiciar, în vederea
trimiterii la instanța de judecata a dosarului pentru recuperarea debitului rezultat ca

urmare a neîndeplinirii condițiilor contractuale specifice unei mobilități de studiu în
cadrul programului Erasmus.
HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă lista posturilor didactice vacante, scoase la
concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019, după cum urmează:
Posturi pe durată nedeterminată
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Departamentul de Educație Fizică și Sport
Lector universitar, poziția 1. Domeniul Educație fizică și sport. Discipline:
Bazele generale ale atletismului; Teoria și practica atletismului; Metodica predării
atletismului în școală.
Posturi pe durată determinată (2 ani)
FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI
Departamentul de Științe Exacte și Inginerești
Asistent universitar, poziția 15. Domeniul Inginerie geodezică. Discipline:
Gis aplicat în ingineria mediului; Evidența cadastrală a patrimoniului natural și
antropic; Geoinformatică / Evidența informatică a fondului funciar; Topografie;
Topografie arheologică; Metode și tehnici de prezentare a proiectelor; Topografie
inginerească 2; Topografie inginerească proiect; Infografica; Automatizarea
lucrărilor topo-geodezice; Topografie inginerească 1; Infografica pentru topografie și
cadastru; Topografie 1; Urbanism și amenajarea teritoriului.
Asistent universitar, poziția 17. Domeniul Informatică. Discipline:
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare; Informatică aplicată;
Operare pe calculator; Informatică; Arhitectura sistemelor de calcul; Programarea
calculatoarelor și limbaje de programare II; Structuri de date și algoritmi; Limbaje
formale și compilatoare; Analiza și proiectarea sistemelor informatice; Structuri de
date.
Asistent universitar, poziția 19. Domeniul Electronică. Discipline: Grafică
3D; Măsurări în electronică și telecomunicații; Instrumentație electronică de măsură;
Modelarea convertoarelor electronice; Electronică de putere; Arhitecturi hardware
reconfigurabile; Testarea automată a echipamentelor și proceselor; Sisteme
electronice de reglaj automat; Electrotehnică; Monitorizarea și diagnoza calității
mediului prin sisteme de senzori; Modelare geometrică și grafică pe calculator;
Televiziune.
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Departamentul de Educație Fizică și Sport
Asistent universitar, poziția 9. Domeniul Educație fizică și sport. Discipline:
Expresie corporală și comunicare motrică; Șah; Teoria și practica în sporturi de
expresie (dans sportiv); Stagiu de practică în unități de învățământ; Expresie
corporală și euritmie; Educație fizică.
HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare cu
Universitatea din Craiova, având ca obiect organizarea examenului de licență, pentru
absolvenții Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, specializarea Traducere

și interpretare, promoția 2019. Se aprobă suportarea din veniturile universității a
cheltuielilor aferente taxelor pentru susținerea examenului de licență, în valoare de
1000 lei/student.
Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol

NR. 6/5265/12.03.2019

MINUTA HOTĂRÂRILOR SENATULUI
UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
aprobate prin vot electronic în data de 12.03.2019
HOTĂRÂREA
NR.
1.
Se
aprobă
procedura
operațională
SEAQ_PO_CSUD_05, privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare
periodică a conducătorilor de doctorat din Universității „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, prin intermediul platformei INTRANET.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă demararea procedurilor de evaluare periodică
externă a programului de studii universitare de licență Măsurători terestre și cadastru,
în vederea menținerii acreditării.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă demararea procedurilor de evaluare periodică
externă a programului de studii universitare de licență Ingineria mediului, în vederea
menținerii acreditării.
PREȘEDINTE SENAT
conf. univ. dr. Tamaș Szora Attila

Nr. 10/ 5735/19.03.2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 19.03.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, întrunit în data de 19.03.2019,
În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare și a Cartei Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
HOTĂRÂȘTE:
HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana
privind decontarea cheltuielilor cu masa aferente evenimentelor de promovare a
specializării Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF), desfășurate în
perioada 25.03.2019 – 27.03.2019.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei Rotar Claudia privind
implementarea unor măsuri de protecție a datelor cu caracter personal, respectiv:
- Crearea/actualizarea, de către Biroul IT, a adreselor de e-mail pe domeniul
propriu uab.ro, pentru fiecare angajat, e-mail-uri gestionate pe un server protejat pe
care sunt implementate măsuri de securitate pentru protejarea informației;
- Folosirea de către toți angajații a adresei de e-mail de serviciu în desfășurarea
activității profesionale;
- Elaborarea de către Biroul IT a unor măsuri tehnice de protecție a datelor și
informațiilor transmise prin e-mail, care vor fi transmise tuturor angajaților.
Termen de implementare 15.04.2019.
HOTĂRÂREA NR. 3. Nu se aprobă cheltuielile privind participarea corului
specializării Muzică religioasă la Festivalul Coral din Veneția.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul Bibliotecii Universitare privind
achiziția publicațiilor din listele anexate, propuse de Facultatea de Drept și Științe
Sociale.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul Bibliotecii Universitare privind
achiziția publicațiilor din listele anexate, propuse de Facultatea de Teologie Ortodoxă.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul Bibliotecii Universitare privind
achiziția manualului Limba română medicală. Româna pentru obiective specifice, autor
Anca Ursa, Nora Mărcean, la propunerea Facultății de Istorie și Filologie, în 21 de
exemplare.
HOTĂRÂREA NR. 7. Pentru semnarea Suplimentelor la diplome și a
Adeverințelor de absolvire, pe formularele-tip reglementate/aprobate, se va păstra

titulatura de „Rector” sub care se va aplica ștampila cu formularea „Reprezentant legal
și ordonator de credite”, aflată la secretariatul Rectoratului.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă înființarea Centrului pentru transfer
tehnologic, entitate fără personalitate juridică și cu autonomie financiară.
Pentru desfășurarea activității de management (coordonare, promovare,
evaluare, monitorizare) a Centrului pentru transfer tehnologic, se aprobă alocarea
unui spațiu în cadrul Centrului pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic,
situat în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, et. I, Palat Apor, cod poștal 510009, cu
suprafață de 16 mp. Pentru punctul de lucru al Centrului pentru transfer tehnologic se
aprobă alocarea un spațiu situat la adresa Alba Iulia, Str. Mitropolit Alexandru Sterca
Șuluțiu, nr. 3, Corp H, Etaj 1, cu suprafața de 104.34 mp.
Dreptul de administrare a spațiilor alocate Centrului pentru transfer tehnologic
este garantat pe o perioadă de 5+1 ani.
Se aprobă numirea dnei Muntean Maria în calitatea de Director al Centrului
pentru transfer tehnologic.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă modificarea temei și a coordonatorului bursei
de performanță științifică, obținută de studenta Oancea Maria Nicoleta, respectiv
desemnarea dnei conf. univ. dr. Bîrluțiu Adriana în calitate de coordonator al
proiectului.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se avizează și se propun aprobării Senatului:
- Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor
postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia, cu amendamentele aprobate privind sursele de finanțarea a programelor
postdoctorale.
- Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele
postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia.
- Propunerile facultăților privind cuantumul taxelor de școlarizare pentru
programele de studii universitare de licență și master, în anul universitar 2019-2020.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă semnarea unui acord general între
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Software Competence Center
Hagenberg (SCCH) din Austria, având ca scop colaborarea în vederea dezvoltării de
competențe în dezvoltarea de software și analiza de date. Responsabil din partea
universității se desemnează dna conf. univ. dr. Bîrluțiu Adriana.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat cu
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, cu sediul în Alba Iulia, având ca scop
colaborarea pentru promovarea reciprocă a partenerilor, dezvoltarea de activități și
programe de informare comune. Acordul se va derula de la data semnării până la
31.12.2019. Se desemnează dna conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna în calitatea de
responsabil din partea universității pentru derularea activităților comune.

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatele cu nr. 3632 și 3633 din 22.02.2019
privind decontarea cheltuielilor de cazare peste suma alocată de 230 lei.
Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol

NR. 7/6024/22.03.2019
MINUTA HOTĂRÂRILOR SENATULUI
UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
aprobate prin vot electronic în data de 20.03.2019
HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă Regulamentul instituțional de organizare
și desfășurare a programelor postdoctorale de cercetare avansată în Universitatea
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă Metodologia privind organizarea și
desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în
cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

PREȘEDINTE SENAT
conf. univ. dr. Tamaș Szora Attila

Nr. 11/6476/26.03.2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 26.03.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, întrunit în data de 26.03.2019,
În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare și a Cartei Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
HOTĂRÂȘTE:
HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Muntean Andreea
privind depunerea cererilor de finanțare pentru proiectele finanțate în cadrul competiției
Fondul de Dezvoltare Instituțională – FDI 2019, în domeniile: Domeniul D1- Echitate
(Director, Marina Lucian), Domeniul D2 – Internaționalizare (Director, Ionescu Petru),
Domeniul D4 – SAS (Director, Paștiu Carmen), Domeniul D5 – Calitate (Director,
Varvara Simona) și Domeniul D6 – Susținere cercetare (Director, Muntean Maria), cu
bugetele prevăzute în tabelul anexat. Cota de cofinanțare din partea universității va fi
de maximum 11,1 % din bugetul fiecărui proiect.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Câmpan Diana
privind realizarea a 10 fanioane personalizate cu sigla UAB, 5 fanioane cu steagul
României și 5 fanioane cu steagul Uniunii Europene.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina
privind decontarea cheltuielilor cu masa aferente evenimentului de promovare a
specializării Electronică aplicată, din perioada 04 – 05.04.2019.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu
Asociația Sportivă „Student Sport Alba” din Alba Iulia, având ca obiect organizarea
unor evenimente sportive pentru studenți și elevi. În cadrul parteneriatului, se aprobă
organizarea evenimentului „Cupa de Minifotbal la fete 2019” care va avea loc în data
de 06.04.2019 în sala de sport a universității.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează și se propune aprobării Senatului divizarea
Departamentului de Științe Exacte și Inginerești din cadrul Facultății de Științe Exacte
și Inginerești în două departamente:
- Departamentul de Informatică, Matematică și Electronică
- Departamentul de Cadastru, Dezvoltare Regională și Ingineria Mediului
HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se propune aprobării Senatului modelul
Contractului pentru programul postdoctoral de cercetare avansată încheiat între
universitate, coordonatorul programului postdoctoral și cercetătorul postdoctoral.

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatele dnei conf. univ. dr. Rotar Corina
privind programarea concediilor neefectuate, aferente anilor universitari 2016-2017 și
2017-2018, în luna martie 2019, conform tabelelor anexate.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Popa Maria
privind achitarea sumei de 3500 lei reprezentând cotizația anuală a UAB în calitate de
membru al Asociației Facultăților de Economie din România (AFER).
INFORMARE: Consiliul de Administrație este informat de dna prof. univ. dr.
Socol Adela asupra rezultatelor verificării raportului privind utilizarea și funcționarea
platformei RAEL, nr. 5669/19.03.2019.
Decanii facultăților vor lua măsuri de informare a cadrelor didactice și a
studenților asupra utilizării platformei RAEL. Pentru consultații privind utilizarea și
funcționarea acesteia sunt organizate întâlniri, de către administratorul platformei, în
fiecare vineri, între orele 12-14, în Laboratorul LMN. Platforma poate fi accesată
de pe sigla RAEL aflată în partea de jos a paginii principale de internet a UAB.
Utilizarea platformei de către cadrele didactice se poate face pe bază de user și parolă,
generate odată cu implementarea proiectului. Biroul IT pune la dispoziție detaliile
tehnice privind accesarea acesteia.
Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol

Nr. 12/6611/27.03.2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 27.03.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, întrunit în data de 27.03.2019,
În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare și a Cartei Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
HOTĂRÂȘTE:
HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă referatul dlui Director general administrativ,
ec. dr. Găban Vasile Lucian, privind prelungirea cu două luni, până la 31.05.2019, a
termenului de execuție a lucrărilor de reabilitare a Centrului de învățământ și cercetare
multidisciplinară (corp H), executate de SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL, prin
încheierea unui act adițional la contractul de lucrări nr. 567/28.12.2012, care nu are
efecte financiare și nu schimbă ordinea se selecție a ofertanților din procedura inițială
de achiziție a lucrărilor.
Se aprobă prelungirea cu două luni, până la data de 31.05.2019, a contractului de
prestări servicii de dirigenție de șantier, nr. 157/29.03.2013, executate de SC ALCOM
SRL, prin încheierea unui act adițional.
Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol

Nr. 8/6612/27.03.2019

MINUTA HOTĂRÂRILOR SENATULUI
UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
întrunit în ședința din data de 27.03.2019
HOTĂRÂREA NR. 1. Se adoptă Carta Universității „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia, avizată pozitiv de Ministerul Educației Naționale și se iau măsurile privind
informarea comunității academice privind noua Cartă.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă Raportul anual al Rectorului asupra stării
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2018.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă Metodologia privind regimul actelor de
studii în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă înființarea în cadrul Centrului pentru
Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic a Centrului pentru transfer tehnologic,
entitate fără personalitate juridică și cu autonomie financiară.
Pentru desfășurarea activității de management (coordonare, promovare,
evaluare, monitorizare) a Centrului pentru transfer tehnologic, se aprobă alocarea
unui spațiu în cadrul Centrului pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic,
situat în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, et. I, Palat Apor, cod poștal 510009, cu
suprafață de 16 mp. Pentru punctul de lucru al Centrului pentru transfer tehnologic se
aprobă alocarea un spațiu situat la adresa Alba Iulia, Str. Mitropolit Alexandru Sterca
Șuluțiu, nr. 3, Corp H, Etaj 1, cu suprafața de 104.34 mp.
Dreptul de administrare a spațiilor alocate Centrului pentru transfer tehnologic
este garantat pe o perioadă de 5+1 ani.
Se aprobă numirea dnei Muntean Maria în calitatea de Director al Centrului
pentru transfer tehnologic.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare
a Centrului pentru Transfer Tehnologic.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare
a Departamentului ALUMNI din cadrul Centrului de Informare, Consiliere și
Orientare în Carieră.
Se aprobă abrogarea Regulamentului de organizare și funcționare a Asociației
ALUMNI a absolvenților, aprobat prin Hotărârea Senatului din 14.07.2011.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Dimen Levente,
Director al CIDFRFC, privind înlocuirea Anexei 2 – Programa analitică, la
Regulamentul de organizare și funcționare a CIDFRFC, cu macheta – Fișei Disciplinei,
conform modelului anexat. Noul model al Fișei disciplinei este obligatoriu a fi utilizat

începând cu anul universitar 2019-2020, pentru toate programele de studii universitare
de licență, de la forma de învățământ la distanță.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă metodologiile de admitere la studii
universitare de doctorat în anul universitar 2019-2020, respectiv:
- Metodologia privind organizarea și desfășurarea a concursului de admitere
la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020, pentru
domeniul Istorie;
- Metodologia privind organizarea și desfășurarea a concursului de admitere
la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020, pentru
domeniul Filologie;
- Metodologia privind organizarea și desfășurarea a concursului de admitere
la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020, pentru
domeniul Contabilitate;
- Metodologia privind organizarea și desfășurarea a concursului de admitere
la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020, pentru
domeniul Teologie;
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă Metodologia privind decontarea
cheltuielilor pentru cercetarea doctorală, în valoare de 5 % din taxa anuală de
studiu, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă Rapoartele de evaluare internă a Școlilor
Doctorale de Istorie, Filologie, Contabilitate și Teologie, în conformitate cu OMEN
3200/21.02.2019.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă Raportul de activitate desfășurată de
către Comisia Juridică a Senatului, în anul 2018.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare
periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia, în semestrul I al anului universitar 2018-2019.
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă planurile de măsuri, elaborate de decanii
facultăților, privind reducerea deficitului contului de rezultat patrimonial la nivelul
Facultății de Istorie și Filologie, a Facultății de Științe Economice, a Facultății de
Științe Exacte și Inginerești și a Facultății de Teologie Ortodoxă, completate cu
măsurile propuse de Comisia de buget-finanțe și monitorizarea activității tehnice și
administrative.
HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă Taxele de studiu, pentru anul universitar
2019-2020, aferente studiilor universitare de licență, masterat și doctorat, pe
domenii/programe și ani de studiu, valabile pentru toți anii de studiu, respectiv
pentru studii de licență anii I, II, III, IV, pentru studii de masterat anii I, II, cât și
pentru studii de doctorat, pentru studenții români și studenții din state membre ale
Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene,
conform anexei la prezenta hotărâre. Taxele școlare ale studenților sunt calculate în

concordanță cu costurile medii de școlarizare pe an universitar din învățământul public
finanțat de la buget la domeniile de licență, masterat, cât și pentru studii de doctorat
similare și sunt aduse la cunoștința studenților prin diferite mijloace de comunicare.
HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă Raportul Comisiei de buget-finanțe și
monitorizare a activităților tehnice și administrative asupra nivelului taxelor de
studiu propuse de facultăți și școli doctorale, în anul universitar 2019-2020,
precum și asupra măsurilor de reducere a deficitului contului de rezultat
patrimonial la nivelul facultăților, cu amendamentele aprobate de Senat, urmând ca
recomandările de la punctele 7 – 10 din Capitolul 5.2. recomandări să fie detaliate și
comunicate de către Comisia de buget-finanțe și monitorizare a activităților tehnice și
administrative tuturor structurilor implicate.
HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă propunerea Facultății de Științe Exacte și
Inginerești privind divizarea Departamentului de Științe Exacte și Inginerești în două
departamente, începând cu anul universitar 2019-2020, cu următoarele denumiri:
- Departamentul de Informatică, Matematică și Electronică, cu un efectiv
de 23 de cadre didactice titulare, conform listei nominale anexate;
- Departamentul de Cadastru, Inginerie civilă și Ingineria mediului, cu un
efectiv de 14 cadre didactice titulare, conform listei nominale anexate.
HOTĂRÂREA NR. 17. Având în vedere modificarea unor structuri din cadrul
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, se aprobă modificarea
corespunzătoare a Organigramei structurilor de conducere, a Organigramei
funcțiilor de conducere și a Organigramei Centrului de Cercetare Științifică și
Transfer Tehnologic, conform machetelor anexate.
HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa
domnului prof. univ. dr. Petru Iluț, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din ClujNapoca, la propunerea Facultății de Drept și Științe Sociale.
HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. habil. Nicu
Dumitrașcu pentru încetarea activității în calitate de coordonator de doctorat în cadrul
IOSUD – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Școala Doctorală de
Teologie, începând cu 02.04.2019.
HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă cererea cu nr. 2893/12.02.2019 privind
retragerea unui doctorand de la studii universitare de doctorat, domeniul Contabilitate.
HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă cererea dlui drd. Nistor Ioan, pentru reluarea
studiilor universitare de doctorat, în domeniul Teologie.
HOTĂRÂREA NR. 22. se aprobă Raportul pentru anul 2018 asupra
rezultatelor analizei de benchmarking efectuat de Universitatea „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia cu privire la practicile și procedurile aplicate în cadrul
activităților desfășurate la forma de învățământ la distanță/frecvență redusă.

HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul
individual de muncă al cadrelor didactice și cercetătorilor, valabil începând cu data de
01.04.2019, care conține:
1. Modificarea Articolului 1. referitor la:
A. Obiectivele de performanță și criteriile de evaluare a realizării acestora,
conform Metodologiei de evaluare periodică a calității personalului didactic și de
cercetare, cu asumarea standardelor minimale anuale de performanță.
B. Măsuri aplicate în cazul neîndeplinirii standardelor minimale anuale,
respectiv:
a) Măsură organizatoric-administrativă: în anul universitar următor anului
calendaristic în care nu au fost îndeplinite standardele minimale anuale de
performanță, norma didactică se constituie la nivelul maxim de 16 ore
convenționale/săptămână.
b) Sancțiune disciplinară:
- După evaluarea anuală, dacă angajatul nu îndeplinește standardele minimale
asumate anual, se aplică sancțiunea „avertisment scris”, prevăzută în LEN nr.
1/2011, art. 312, alin.2, lit. a, respectiv la art. 76, lit. a din Regulamentul Intern
al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și la art. 14, alin. 2, lit. a din
Regulamentul activității profesionale a personalului didactic și de cercetare din
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
- În anul calendaristic următor celui pentru care a fost primită sancțiunea
„avertisment scris”, dacă angajatul nu îndeplinește standardele minimale
asumate anual, se aplică sancțiunea „suspendarea pe o perioadă de 1 an (anul
calendaristic următor celui evaluat) a dreptului de înscriere la concurs
pentru ocuparea unei funcții didactice”, sancțiune prevăzută de LEN nr.
1/2011, art. 312, alin. 2, lit. c, respectiv de art. 76, lit. c din Regulamentul Intern
al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și la art. 14, alin. 2, lit. a din
Regulamentul activității profesionale a personalului didactic și de cercetare din
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
2. Articolul 2: Se abrogă clauza referitoare la încetarea contractului individual
de muncă, în situația în care timp de trei ani calendaristici consecutivi nu sunt
îndeplinite criteriile minimale de evaluare.
HOTĂRÂREA NR. 24. Se aprobă modificarea Regulamentului Intern al
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform documentului anexat, prin
modificarea și completarea articolelor 76, 78 și a Capitolului VIII – Criterii și proceduri
de evaluare a cadrelor didactice și de cercetare.
HOTĂRÂREA NR. 25. Se aprobă modelul cadru al Contractului de studii
pentru programul postdoctoral de cercetare avansată, conform modelului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 26. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleț
privind efectuarea, în regim de plata cu ora, a unor activități didactice din posturile 13
și 4B, din statul de funcții al Departamentului de Filologie, de către dna dr. Vănoagă

Cristina Matilda, începând cu data de 01.04.2019. Cu aceeași dată încetează efectuarea
acestor activități, în regim plata cu ora, de către dna lect. univ. dr. Muntean Natalia.
PREȘEDINTE SENAT
conf. univ. dr. Tamas-Szora Attila

