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     UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

Nr. 47/27899/10.12.2020 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 10.12.2020 

 

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

de 10.12.2020, 

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 înaintează Senatului spre aprobare Raportul de activitate al Centrului 

pentru Transfer Tehnologic, pentru perioada iunie 2019 – iulie 2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare revizia Regulamentului privind 

acordarea burselor de performanță științifică. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare Strategiile de dezvoltare ale 

facultăților din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru perioada 2020-2024. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul nr. 27646/08.12.2020 privind prelungirea detașării doamnei Kiss 

Roxana în cadrul secretariatului Departamentului de Informatică, Matematică și Electronică și a secretariatului 

Departamentului de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului, pe parcursul anului 2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă Raportul Biroului Diplome al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia privind gestiunea actelor de studii completate și eliberate absolvenților care au susținut examenul de 

finalizare a studiilor în sesiunile iunie, iulie, septembrie 2019 și în sesiunea februarie 2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Consiliul de Administrație informează că, în perioada 14 decembrie 2020 – 15 ianuarie 

2021, se desfășoară sesiunea de evaluare a calității corpului profesoral din universitate și sesiunea de evaluare 

a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, de la nivel licență și masterat, prin intermediul platformei 

INTRANET.  Decanatele vor lua toate măsurile pentru desfășurarea procesului de evaluare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Consiliul de Administrație ia act de referatul dnei conf.univ.dr. Adriana Bîrluțiu privind 

lista programelor de studii universitare de licență și masterat pentru care valabilitatea avizului ARACIS expiră 

în anul 2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui lect.univ.dr. Mihai Corcheș, coordonator proiect partener 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia al proiectului CEO Antreprenor – Competitivitate, Excelență, 

Oportunitate!, cod proiect: 124185, privind modificarea contractului de muncă pe durată determinată și timp 

parțial al doamnei Oroian Boca Maria Loredana, fără depășirea numărului de ore prevăzut inițial. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei Violeta-Otilia Despa privind demararea procedurilor de achiziție 

a unui kit videoconferință pentru crearea infrastructurii necesare desfășurării activităților didactice și de 

cercetare în sistem online. 
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HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Mihai Gligor privind conținutul Atestatului de 

studii postdoctorale, eliberat absolvenților programelor postdoctorale de cercetare avansată. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă solicitarea dlui Ioan Lucian Groza, nr. 27801/09.12.2020, privind restituirea 

sumei achitate pentru închirierea Sălii de Sport a Universității, pentru zilele de 17, 24 și 31 martie 2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Petru Ștefan Ionescu, director al proiectului 

CNFIS-FDI-2020-0196, privind achiziția produselor și serviciilor prevăzute în Anexa 1 la referatul nr. 

26968/02.12.2020, necesare consolidării capacității universității de adaptare la serviciile educaționale la 

sistemele online. Sumele vor fi suportate din bugetul proiectului. 

 Se aprobă transferul unor fonduri de la categoria bugetară cheltuieli materiale, cofinanțare dimensionată UAB, 

la categoria alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale Universității, pentru achiziția de mijloace fixe 

necesare îmbunătățirii sistemelor educaționale online. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Petru Ștefan Ionescu, în calitate de Prorector III 

și Coordonator Instituțional Erasmus, privind angajarea cu contract individual de muncă pe durată determinată 

și timp parțial a persoanelor nominalizate în documentul anexat, nr. 27676/08.12.2020, în cadrul proiectelor 

cu titlul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1, Contract număr: 2020-1-RO01-KA103-078312 (2020/2023), Erasmus 

+, Acțiunea Cheie 1, Contract număr: 2019-1-RO01-KA103-061422 (2020/2022), Erasmus+, Acțiunea 

Cheie 1, Contract număr: 2018-1-RO01-KA103-047594 (2018/2021). 

 Se aprobă schimbarea încadrării din funcția de Coordonator instituțional (CI) în Manager de proiect (MP), în 

cadrul proiectului cu titlul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1, Contract număr: 2018-1-RO01-KA103-047594 

(2018/2021). 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare propunerea Centrului de relații 

internaționale privind politicile sectoriale/indicatorii de performanță pentru Strategia de Internaționalizare 

a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru perioada 2020-2024. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare următoarele regulamente: 

- Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2021 – 2022; 

- Regulamentului de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2021-2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă solicitarea dnei asist.univ.dr. Ivancu Emilia Georgeta privind reluarea 

activităților didactice în cadrul Departamentului de Filologie al Facultății de Istorie și Filologie, începând cu data 

de 12 ianuarie 2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se validează rezultatul examenului de promovare a dnei Cotor Andreea Diana și se 

înaintează Senatului spre aprobare transformarea postului de secretar instituție învățământ gr. III SSD în secretar 

instituție de învățământ gr. III S, poz. 166. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare Structura de personal didactic 

auxiliar și personal nedidactic, valabilă începând cu data de 01.01.2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Kadar Manuella, manager al proiectului cu titlul 

Stagii integrate de practică și consiliere profesională pentru absolvenți competitivi pe piața muncii 

(SIPAC), privind angajarea cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a persoanelor 

nominalizate în documentul anexat, nr. 27806/09.12.2020, conform contractului de finanțare 

POCU/626/6/13/131603. 

 



 

3 
 

     UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Breaz Valer Daniel, manager al proiectului cu 

titlul Stagii de practică pentru studenții UAB, privind modificarea Contractelor individuale de muncă cu 

timp parțial, încheiate pe durată determinată, pentru persoanele nominalizate în documentul anexat nr. 

27877/10.12.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Marina Lucian, director al proiectului cu titlul 

Program integrat instituțional de suport, motivare și consiliere pentru elevi și studenți în risc, pentru 

acces la învățământul superior, echitate și menținerea în educației, CNFIS-FDI-2020-0328, privind 

angajarea cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a persoanelor nominalizate în 

documentul anexat, nr. 27835/09.12.2020. 

 Se aprobă majorarea numărului de ore a persoanelor angajate cu contract individual de muncă pe durată 

determinată și timp parțial în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0328, pe perioada 11.12.2020 – 18.12.2020, 

conform referatului nr. 27835/09.12.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Andreea Muntean, Prorector al Universității „1 

Decembrie 1918„ din Alba Iulia, privind achiziția serviciilor de promovare on-line a imaginii și activităților 

educaționale din cadrul universității. 

 

HOTĂRÂREA NR. 23. Consiliul de Administrație ia act de referatul dnei conf.univ.dr. Andreea Muntean 

privind necesitatea finalizării conținutului noului site al UAB și dispune desemnarea unei persoane 

responsabile cu introducerea datelor la nivelul fiecărei structuri.  

Datele de contact ale persoanelor desemnate vor fi transmise până la data de 16.12.2020, pe adresa de email 

cond@uab.ro, în vederea furnizării din partea Departamentul IT a informațiilor de logare. Suportul tehnic va 

fi asigurat de dl Matei Cristian.  

 

HOTĂRÂREA NR. 24. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare referatul dlui conf.univ.dr. Ovidiu 

Panaite privind revizia Regulamentului activității profesionale a studenților pentru Ciclul I - studii 

universitare de licență și Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2020/2021 și 

a Regulamentului privind examinarea și notarea studenților, prin introducerea următoarelor prevederi: 

- examenele nepromovate (examene, colocvii, verificări pe parcurs) ale studenților/masteranzilor se vor 

susține în regim de gratuitate în sesiunile ordinare prevăzute de structura anului universitar astfel: 

examenele nepromovate din semestrul I (din anii anteriori de studiu) se vor susține în sesiunea ordinară 

specifică semestrului I al anului în curs; examenele nepromovate din semestrul al II-lea (din anii anteriori 

de studiu) se vor susține în sesiunea ordinară specifică semestrului II al anului în curs; 

- de aceste prevederi beneficiază și studenții aflați în prelungire de școlarizare, cei transferați, cât și cei care 

au reluat studiile. 

  

HOTĂRÂREA NR. 25. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare următoarele regulamente: 

- Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru 

anul universitar 2021 – 2022; 

- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de 

masterat pentru anul universitar 2021 – 2022; 

- Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență 

și masterat, în anul universitar 2020-2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 26. Se aprobă referatul dnei Adina Petrescu privind returnarea sumei de 1980 de euro 

reprezentând taxă de școlarizare achitată de către doamna Abdalrahem BEAN, aferentă anului 2020-2021, 

pentru specializarea Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini. 

 Suma va fi rambursată în contul dlui REHEJEH MAKDAD, în calitate de intermediar. 

 

mailto:cond@uab.ro
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HOTĂRÂREA NR. 27. Se aprobă referatul dlui lect.univ.dr. Cosmin Popa-Gorjanu, director al Centrului 

pentru Cercetare Științifică și al proiectului CNFIS-FDI-2020-0453, Acțiuni de consolidare a capacității și 

instrumentelor instituționale de susținere a excelenței în cercetare, privind demararea procedurilor de abonare 

la colecțiile de cărți electronice din referatul nr. 27574/07.12.2020. 

 Suma totală a abonamentelor, pentru un an, va fi decontată din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2020-0453, 

astfel: 30.940 lei din bugetul de cheltuieli materiale al proiectului, în cuantum de 12641 lei, urmând ca diferența 

de 18299 lei să acopere contribuția de 15000 lei cofinanțare a cheltuielilor materiale ale universității. 

 

HOTĂRÂREA NR. 28. Consiliul de Administrație ia act de referatul dnei ing. Solyom Ana referitor la adresa 

nr. 24405/05.11.2020, transmisă de S.C. BIROUL DE PROIECTARE STRĂJAN S.R.L. și își exprimă acordul 

de vecin direct, cu emiterea în acest sens a notificării conform Anexei nr. 3 la Regulamentul local, pentru 

obținerea autorizației de construire pentru proiectul cu denumirea „Construire imobil cu destinația 

preponderentă de locuire (apartamente tip „studio”) cu bistro la parter, conform certificatului de urbanism 

nr. 1413 din 01.09.2020, aferent imobilului identificat cu CF 78426, situat în Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei 

Șaguna, nr. 2 A, tangent cu clădirea Bibliotecii Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 29. Se aprobă solicitarea dlui Tataru Cristian, student din Republica Moldova, pe loc de 

studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă, anul I, specializarea Informatică, privind transferul în cadrul 

Facultății de Științe Economice, specializarea Finanțe și bănci, cu menținerea tipului de loc ocupat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 30. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Ioana Cristina Todor referitor la data de 

desfășurare a colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023, după următorul calendar: 

- Învățători/Profesori din învățământul primar: 2 februarie 2021; 

- Educatori/Profesori din învățământul preșcolar: 2 februarie 2021; 

- Profesori, toate specializările: 3 februarie 2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 31. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Ioana Cristina Todor privind tematicile și 

bibliografiile pentru susținerea colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023, pentru 

specializările din documentul anexat nr. 27627/7.12.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 32. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare demararea procedurilor privind 

depunerea dosarului de evaluare periodică externă ARACIS a Programului de formare psihopedagogică în 

vederea certificării competențelor pentru profesia didactică. 

 

HOTĂRÂREA NR. 33. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare modificarea Fișei colective de 

prezență (pontaj), anexă la Metodologia de calcul privind plata îndrumătorilor de practică pedagogică. 

 

HOTĂRÂREA NR. 34. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Topor Ioan Dan privind transferul domnișoarei 

Dimcea Lucia, domeniul Administrarea afacerilor, specializarea Administrarea afacerilor în comerț, turism și 

servicii, student din Republica Moldova care ocupă în prezent un loc de studii fără plata taxelor de școlarizare 

și fără bursă, pe un loc de studii fără plata taxelor de școlarizare cu bursă, cu achitarea bursei din veniturile 

proprii ale Universității, în cuantum de 75 euro/lună, pentru semestrul I, al anului universitar 2020/2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 35. Se aprobă calendarul de desfășurare a examenelor de licență și disertație din 

sesiunea februarie 2021, în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale și a Facultății de Științe Exacte și 

Inginerești. 

 

HOTĂRÂREA NR. 36. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Varvara Simona, responsabil partener UAB 

(P3), în cadrul proiectului PCCDI cu titlul Tehnologii inovative pentru recuperarea avansată a 

materialelor din deșeuri de echipamente informatice și de telecomunicații, cod proiect PN-III-P1-1.2.-

PCCDI-2017-0652, privind modificarea timpului de lucru și a numărului de ore pentru persoanele angajate cu 
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contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, nominalizate în documentul anexat nr. 

27768/09.12.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 37. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana privind achiziția de Servicii de proiectare 

fazele DALI + DTAC + PTh pentru reabilitarea clădirilor Bibliotecii Universității „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia și Palatul Apor, cu o valoare estimată de 130.000,00 lei fără TVA. 

 Se aprobă comisia de evaluare a ofertelor cu următoarea componență: 

 Președinte: Ec.dr. Găban Vasile Lucian 

 Membri: Rusca Daniela 

   Solyom Ana 

  

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz  

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța            Hava Cristina 


