Nr. 13/ 7000 / 02.04.2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 02.04.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, întrunit în data de 02.04.2019,
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 ing. Tătar Corina privind
achiziția publicațiilor propuse de Facultatea de Istorie și Filologie, conform
documentului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei ing. Tătar Corina privind
prelungirea contractului de asistență tehnică pentru sistemul Softlink Liberty5, pe o
perioadă de 1 an de zile.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Buțiu Călina
privind organizarea unui atelier de lucru cu tema Comunicarea cu personalitățile
dificile, susținut în data de 09 aprilie 2019, de către cadrele didactice din Departamentul
de Științe Sociale, cu participarea personalului de la Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Alba și a studenților de la specializarea Administrație
publică. Pentru desfășurarea acțiunii se aprobă realizarea și tipărirea a 50 de diplome
de participare, de către Centrul de Imagine și Marketing, respectiv Biroul Tipografie.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Câmpan Diana
privind realizarea și achiziționarea a 3 bennere de exterior pentru promovarea admiterii
2019, cu specificațiile prevăzute în documentul anexat.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Himcinschi
Mihai privind decontarea cheltuielilor cu servirea mesei la cantina UAB, ocazionate
de acțiunile de promovare a programelor de studii universitare de masterat din cadrul
Facultății de Teologie Ortodoxă, desfășurate în perioada 08 – 10 aprilie 2019.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat cu Liceul
Energetic din Târgu Jiu având ca obiect colaborarea și realizarea în comun a unor
programe, activități și proiecte cu caracter informațional, asistențial și aplicativ.
HOTĂRÂREA NR. 7. Nu se aprobă cererea dnei Croitoru Adriana privind
scutirea de la plata a 50% din taxa de studiu.

1

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ionescu Petru
privind modificarea contractului de muncă pe durată determinată și timp parțial al dnei
Petrescu Adina, pentru activitățile desfășurate în cadrul programului Erasmus+, prin
modificarea numărului de ore lucrate, conform tabelului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Cenar Iuliana,
în calitate de coordonator proiect partener, privind angajarea a două persoane, cu
contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, pentru activități
desfășurate în cadrul proiectului POCU/380/6/13, cu titlul: „Dezvoltarea
învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice (PROGRESSIO)”,
conform tabelului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă desemnarea Departamentului de Educație
Fizică și Sport, prin directorul de departament, lect. univ. dr. Șimon Sorin, ca
responsabil cu gestionarea și administrarea activităților în sălile de sport ale
universității și elaborarea unui regulament privind funcționarea și desfășurarea a
acestor activități.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei Joldeș Gabriela privind
achiziționarea serviciilor de medicină a muncii. Se aprobă numirea comisiei de
evaluare a ofertelor cu următoarea componență:
Președinte:
ec. dr. Găban Vasile Lucian
Membri:
ing. Solyom Ana
ing. Joldeș Gabriela
ec. Teiușan Claudiu
adm. fin. Muntean Luminița
Secretar:
Oprișa Delia
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui ing. Muntean George privind
demararea procedurilor de achiziție a serviciilor având ca obiect: „Servicii de
descărcare carduri șoferi și tahografe pentru autovehiculele Universității „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia”.
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian
privind demararea procedurilor de achiziție a serviciilor de securitate și sănătate în
muncă (SSM) și a serviciilor privind apărarea împotriva incendiilor și protecția
civilă (PSI). Se aprobă numirea comisiei de evaluare a ofertelor cu următoarea
componență:
Președinte:
ec. dr. Găban Vasile Lucian
Membri:
ing. Solyom Ana
ing. Muntean George
Secretar:
Oprișa Delia
HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana privind
demararea procedurilor de achiziție a serviciilor de dirigenție de șantier pentru lucrările
la obiectivul „Branșament apă, extindere rețea de canalizare și racord, aferente
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clădirii Centrului de învățământ și cercetare, corp H, din cadrul Universității „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 15. Se desemnează comisia pentru stabilirea obiectivelor
expertizei și întocmirea caietului de sarcini în vederea inițierii procedurii de achiziție a
serviciului de expertiză extrajudiciară, specializat în domeniile: achiziții publice,
management financiar și aspecte juridice aferente contractelor cu finanțare din fonduri
europene nerambursabile, cu referire punctuală la contractul de finanțare
125/323/31.08.2009, al proiectului RAEL – Rețea academică de e-Learning și Decizia
Înaltei Curți de Casație și Justiție, nr. 3118/2016. Comisia va avea următoarea
componență:
Prof. univ. dr. Socol Adela
Conf. univ. dr. Tamaș Szora Attila
Consilier juridic Rotar Claudia
HOTĂRÂREA NR. 16. Având în vedere HG nr. 171/29.03.2019 privind
stabilirea zilei de 30 aprilie ca zi liberă, șefii structurilor didactice și administrativ –
funcționale vor întocmi situația referitoare la recuperarea acesteia, până la data de 31
mai 2019, prin prelungirea programului de muncă, conform machetei anexate. Situația
recuperării zilei de 30 aprilie 2019 va fi înaintată Biroului Personal – Salarizare până
la data de 19.04.2019.
În vederea calculării și plății drepturilor salariale aferente lunii aprilie, pontajele,
comunicările, FAZ-urile și alte documente justificative vor fi depuse la Biroul
Personal-Salarizare până la data de 19.04.2019.
Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol
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Nr. 14 / 7460 / 09.04.2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 09.04.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, întrunit în data de 09.04.2019,
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 solicitarea Brigăzii de Combatere a
Criminalității Organizate Alba Iulia pentru închirierea echipamentului audio necesar
realizării serviciilor de interpretariat, cu un tarif de 250 lei/zi.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului:
distribuția fondului de burse pe categorii de burse, alocarea pe facultăți a fondului
pentru bursele de performanță și de merit și cuantumul burselor pentru semestrul II.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei Cenar Iuliana privind
angajarea cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a
persoanelor nominalizate în tabelul anexat, în cadrul proiectului PROGRESSIO POCU 380/6/13/125040.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Muntean Andreea
pentru încheierea protocolului de colaborare cu Consiliul Național al Rectorilor
(C.N.R.), având ca obiect promovarea sistemului educațional pe plan internațional,
inclusiv prin creșterea calității în derularea proiectelor Erasmus. Se aprobă plata sumei
de 14430 lei, reprezentând costurile universității de participare la evenimentul Study
in Romania – Expoziția și conferința anuală NAFTSA, care va avea loc la
Washington (SUA), în perioada 26-31 mai 2019.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei Păcurar Ștefania privind
retribuirea comisiei pentru analiza și evaluarea tezei de doctorat susținută de dna drd.
Gînța Anca Ioana, în domeniul Contabilitate, numită prin Decizia Rectorului nr.
6602/466/27.03.2019 și decontarea cheltuielilor cu cazare a cadrelor didactice în Casa
de Oaspeți a UAB.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor
privind retribuirea comisiei de concurs în vederea acordării atestatului de abilitare dlui
conf. univ. dr. Daniel Dumitran, aprobată de MEN, conform adresei 27820/04.03.2019.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se propunere Senatului spre aprobare,
modificarea structurii posturilor din cadrul Oficiului Juridic, respectiv, transformarea
postului de Referent de specialitate I S în post de Consilier juridic I.
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HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina
privind programarea, în luna aprilie 2019, a concediului de odihnă neefectuat, aferent
anului universitar 2017-2018, pentru dna conf. univ. dr. Kadar Manuella.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatele dnei conf. univ. dr. Oprea Luciana
privind tipărirea în Seria Didactica, a lucrărilor: Cartografie, Topografie - Ingineria
mediului și Topografie 2 – Îndrumător de laborator, în 40 de exemplare.
Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol
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NR. 9 / 7491 / 10.04.2019

MINUTA
HOTĂRÂRILOR SENATULUI UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918”
DIN ALBA IULIA
aprobate prin vot electronic în data de 10.04.2019

HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă cuantumul burselor studențești acordate pe
semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019, astfel:
Bursa de performanță: 1000 lei
Bursa de merit: 800 lei
Bursa de ajutor social: 600 lei
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă alocarea fondului total de burse, în sumă de
427.000 lei/lună, pe tipuri de burse după cum urmează:
- 128.100 lei/lună (30%) pentru un număr de 214 burse de ajutor social
- 298.900 lei/lună pentru bursele de performanță și de merit, care se
distribuie:
Facultatea de Istorie și Filologie:
24.450 lei/lună
Facultatea de Științe Economice:
63.516 lei/lună
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești:
63.397 lei/lună
Facultatea de Drept și Științe Sociale:
116.631 lei/lună
Facultatea de Teologie Ortodoxă:
30.906 lei/lună
PREȘEDINTE SENAT
conf. univ. dr. Tamaș Szora Attila
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Nr. 15/7930/17.04.2019

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 16.04.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, întrunit în data de 16.04.2019,
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 ing. Ana Solyom privind
numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor de execuție a instalației de utilizare a
gazelor naturale, pentru clădirea Centrului de Învățământ și Cercetare, corp H, cu
următoarea componență:
Președinte:
ec. dr. Vasile Lucian Găban
Membri:
ing. George Muntean
ing. Ana Solyom
Secretar:
Delia Oprișa
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Corina Rotar
privind realizarea a 37 diplome de participare și 14 diplome de premiere, în cadrul
Concursului IN4IT – UAB, de către Centrul de Imagine și Marketing, respectiv,
Biroul Tipografie.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Corina Rotar
privind alocarea sumei de 10.000 lei, reprezentând premiile acordate în cadrul
Concursului IN4IT – UAB, finanțate de Consiliul Județean Alba.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Corina Rotar
privind alocarea din venituri proprii a sumei de 500 de lei, reprezentând premierea unei
mențiuni acordată în cadrul Concursului IN4IT – UAB, sumă ce va fi recuperată din
finanțarea acordată de pentru acest concurs de Asociația PRO - Universitate „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Iuliana Cenar
privind încheierea unui acord de parteneriat cu Liceul Tehnologic Vitomirești, jud.
Olt, având ca obiectiv participarea la manifestări științifice și dezvoltarea de activități
comune.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Iuliana Cenar
privind numirea comisiilor de concurs pentru selecția a 6 experți, pe pozițiile vacante
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de formator, în cadrul proiectului PROGRESSIO - POCU/380/6/13/125040, cu
următoarea componență:
Comisia de concurs:
Președinte:
prof. univ. dr. Cenar Iuliana
Membri:
conf. univ. dr. Ivan Oana Raluca
conf. univ. dr. Kadar Manuella
Secretar:
ec. Todor Marinela Dana
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Președinte:
conf. univ. dr. Tamas Szora Attila
Membri:
ing. Joldeș Gabriela
jr. Rotar Claudia Rodica
Secretar:
ec. Todor Marinela Dana
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Iuliana Cenar
privind angajarea, cu contract de muncă pe durată determinată și timp parțial, a dnei
Kiss Roxana, în cadrul proiectului PROGRESSIO - POCU/380/6/13/125040, conform
tabelului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă cererea studentului Adam Sebastian, în
calitate de Președinte al LSUA, pentru tipărirea afișelor de promovare a organizației și
a vieții de student, în cadrul evenimentului SĂPTĂMÂNA PORȚILOR DESCHISE
LA UAB.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Cîmpan
pentru realizarea felicitărilor personalizate cu ocazia sărbătorilor pascale, editate în
cadrul CIM și tipărite de Biroul Tipografie.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Cîmpan
pentru tipărirea de către Biroul Tipografie a materialelor (flyere, diplome, invitații),
necesare desfășurării paradei absolvenților și a festivității de absolvire a promoției
2019.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina
privind programarea zilelor de concediu de odihnă neefectuat, aferent anului universitar
2017-2018, în luna aprilie, conform tabelului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 12. Având în vedere calitatea UAB de membru al
Asociației pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba, se aprobă plata cotizației anuale,
în cuantum de 6000 lei, aferentă anului 2018.
HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se propun aprobării Senatului
propunerile DPPD pentru cuantumul taxelor de studiu aferente Programul de pregătire
psihopedagogică, nivel I – licență, nivel II - master și în regim de curs postuniversitar
(nivel I și nivel II), valabile începând cu anul universitar 2019-2020.
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HOTĂRÂREA NR. 14. Se avizează și se propun aprobării Senatului
propunerile Centrului de Relații Internaționale privind cuantumul taxelor de studiu
pentru studenții străini care studiază în regim de cont propriu valutar, taxele de studii
pentru cetățenii străini, români de pretutindeni și cetățenii UE/SEE, precum și a unor
taxe administrative.
HOTĂRÂREA NR. 15. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare
propunerile Facultății de Științe Exacte și Inginerești privind modificarea standardelor
minimale și obligatorii ale UAB, necesare pentru ocuparea posturilor didactice și de
cercetare vacante, de asistent și lector, prevăzute în Anexa 6 – Comisia de inginerie
civilă și management, la Metodologia de ocupare a posturilor didactice și de
cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se supun aprobării Senatului: bugetul de
venituri și cheltuieli, pe anul 2019, pentru programul de cercetare avansată
postdoctorală din domeniul Contabilitate, precum și fundamentarea taxei de studii pe
perioada de funcționare a programului (01.04.2019 – 30.09.2020).
HOTĂRÂREA NR. 17. Se avizează și se supune aprobării Senatului
Metodologia de desfășurare a referendumului pentru stabilirea modalității de
desemnare a Rectorului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru
mandatul 2020-2024. Se propun:
Data, ora și locul organizării Referendumului în Universitatea „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia: 29 mai 2019, între orele 09.00 – 16.00, în Holul central al
Amfiteatrului A9.
În cazul nevalidării referendumului din 29 mai 2019, al doilea referendum va
avea loc în data de 05 iunie 2019.
Biroul electoral al universității
Lect. univ. dr. Popa Lucian Ioan - Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
Lect. univ. dr. Dobra Iulian - Facultatea de Științe Economice
Lect. univ. dr. Ureche Maria - Facultatea de Drept și Științe Sociale
Lect. univ. dr. Todescu Valentin - Facultatea de Istorie și Filologie
Conf. univ. dr. Telea Marius - Facultatea de Teologie Ortodoxă
Chișcari Dorina - student
Nuc Iulia – student
Biroul electoral al secției de votare
Gligor Georgeta - Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
Mărginean Mariana - Facultatea de Științe Economice
Hulea Emilia - Facultatea de Drept și Științe Sociale
Buzași Simona - Facultatea de Istorie și Filologie
Dan Mircea Titus - Facultatea de Teologie Ortodoxă
Dezbaterile publice pentru informarea comunității academice asupra
referendumului și implicațiilor care decurg din acesta, organizate de către Biroul
electoral al universității, au loc la datele de 22 mai 2019 și 23 mai 2019, de la ora
09.00, în Aula A9.
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HOTĂRÂREA NR. 18. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului
Regulamentul privind desfășurarea activităților în sala de sport a Universității „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Informări:
- La solicitarea Sindicatului Personalului Universității „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia, Consiliul de Administrație informează că diferențele salariale
acordate în conformitate cu Legea 85/2016, vor fi plătite în luna mai 2019.
- Consiliul de Administrație ia act de informarea cu privire la situația
promovabilității studenților în anul universitar 2017-2018, în funcție de
numărul de credite obținute.
Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol
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NR. 16/8372/23.04.2019

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 23.04.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, întrunit în data de 23.04.2019,
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 prof. univ. dr. Diana Câmpan
privind acordarea unor premii, în valoare de 4200 lei și a diplomelor aferente, pentru
premianții olimpiadelor naționale școlare, desfășurate în jud. Hunedoara, în cadrul
acțiunilor de promovare a universității și a Admiterii – 2019.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se validează rezultatele examenelor de promovare în
grade sau trepte profesionale, desfășurate în sesiunea martie-aprilie 2019, conform
Raportului Biroului Personal – Salarizare, care se înaintează spre aprobare Senatului,
cu propunerea de transformare a posturilor respective în grade profesionale imediat
superioare.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă modificarea, începând cu data de 01.05.2019,
a salariilor de bază a personalului didactic auxiliar care ocupă funcțiile de bibliotecar,
redactor, tehnoredactor și conservator, prin recalcularea potrivit grilelor de salarizare
menționate în tabelul anexat, respectiv a anexei III, la Legea 153/2017 – Familia
ocupațională de funcții bugetare „Cultură”.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului
comisiile de analiză, comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor din
cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante în semestrul al II-lea
al anului universitar 2018-2019, propuse de Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
și Facultatea de Drept și Științe Sociale.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Kadar Manuella
privind angajarea cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial,
în cadrul proiectului ACACIA, conform tabelului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă încheierea acordului dintre Universitatea „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia și Universitatea din Pitești privind desfășurarea
examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, pentru absolvenții
specializării Kinetoterapie și motricitate specială, promoția 2019, cu plata unei taxe de
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500 lei/absolvent. Cheltuielile de logistică și taxele de examen se suportă de UAB din
veniturile proprii.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului
cererea dlui conf. univ. dr. Opriș Dorin pentru desfășurarea unor activități specifice
studiilor doctorale în cadrul IOSUD – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj – Napoca,
ca urmare a obținerii atestatului de abilitare în domeniul Științe ale educației.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Begov – Ungur
Andreea pentru tipărirea a 2 materiale didactice în Seria Didactica.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui DGA, ec. dr. Găban Vasile
Lucian privind încheierea unui nou contract cu SC INDUSTRIAL SOFTWARE SRL,
având ca obiect Servicii de mentenanță, asistență tehnică și suport pentru aplicația
Gestiunea Documentelor – INDSOFT _ INFOCET, prin negociere directă. Se aprobă
comisia de negociere cu următoarea componență:
Președinte:
ec. dr. Găban Vasile Lucian
Membri:
inf. Despa Otilia
ing. Solyom Ana
Secretar:
Oprișa Delia
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Bărbuleț
Gabriel privind organizarea unei sesiuni de examinare, în perioada 03.06.2019 –
09.06.2019, pentru susținerea examenelor aferente semestrului I, de către studenții
străini înmatriculați începând cu luna ianuarie 2019 în anul pregătitor de învățare a
limbii române.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina
privind deplasarea studenților din anul I – specializarea IUDR, în data de 17 mai 2019,
într-o vizită de cercetare la Fabrica de Ciment din localitatea Aleșd, jud. Bihor, cu
microbuzul universității.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului:
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru evaluarea și
asigurarea calității în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie);
Regulamentul privind inițierea, aprobarea și monitorizarea periodică a
programelor de studii în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
(revizie).
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă solicitarea Asociației pentru Dezvoltare
Socio-Economică Alba pentru transmiterea situațiilor financiare la 31.12.2017, în
calitate de membru fondator al asociației, în vederea depunerii proiectului Centru de
Inovare și Transfer Tehnologic Cugir – Alba, în cadrul apelului POR/2018/1/1.1A/1,
proiect în care UAB nu are nici un fel de contribuție financiară.
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HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Dragolea Larisa
privind plata taxei de participare a dnei Muntean Iulia Nicoleta, în calitate de psiholog
în cadrul CICOC, la conferința The 4th Internațional Congress of Ration Emotive
Behavior Therapy, organizată de către Asociația de Psihoterapii Cognitive și
Comportamentale din România, la Cluj – Napoca, în perioada 13-15 septembrie 2019.
HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă participarea angajaților: Despa Otilia,
Apolzan Tiberiu și Moldovan Ramona la cursul de perfecționare a utilizatorilor
aplicației UMS, organizat de SC RED POINT SOFTWARE SOLUTIONS SRL, în
perioada 15 – 17 mai 2019.
HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului:
- Comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licență
și master, organizate în sesiunea iulie 2019, septembrie 2019 și februarie
2020;
- Comisiile de admitere la studiile universitare de licență și master în anul
universitar 2019-2020, la nivelul facultăților.
HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă încheierea protocolului de colaborare cu
Universitatea „Ovidius” din Constanța având ca obiect cazarea angajaților în spațiile
de cazare a celor două instituții, pe bază de reciprocitate.
HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă încheierea a două contracte, cu SC ELIS
PAVAJE SRL, în valoare de 50 de euro + TVA și respectiv, SC UNIREA
UNIVERSAL SRL, în valoare de 150 de lei +TVA, având ca obiect închirierea a 2
spații de publicitate în vederea amplasării bannerelor de promovare a Universității „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia și a Admiterii 2019.
Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol

13

NR. 10/8447/24.04.2019

MINUTA HOTĂRÂRILOR SENATULUI
UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
întrunit în ședința din data de 24.04.2019
HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă organizarea referendumului având ca temă:
stabilirea modalității de desemnare a rectorului Universității „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024, prin una din cele două opțiuni:
a) pe bază de concurs public
sau
b) pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal.
Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a referendumului
pentru stabilirea modalității de desemnare a Rectorului Universității „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024.
Se aprobă data desfășurării referendumului: 29 mai 2019, între orele 09.00 –
16.00, în holul central al Amfiteatrului A9.
În cazul în care referendumul din 29 mai 2019 nu este validat, al doilea
referendum va avea loc în data de: 05 iunie 2019, între orele 09.00 – 16.00, în holul
central al Amfiteatrului A9.
Dezbaterile publice pentru informarea comunității academice asupra
referendumului și implicațiilor care decurg din acesta sunt organizate de către Biroul
Electoral al Universității și au loc la datele de 22 mai 2019 și 23 mai 2019, la ora 09.00
în Amfiteatrul A9.
Se aprobă numirea Biroului Electoral al Universității cu următoarea
componență:
Lect. univ. dr. Popa Lucian Ioan - Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
Lect. univ. dr. Dobra Iulian - Facultatea de Științe Economice
Lect. univ. dr. Ureche Maria - Facultatea de Drept și Științe Sociale
Lect. univ. dr. Todescu Valentin - Facultatea de Istorie și Filologie
Conf. univ. dr. Telea Marius - Facultatea de Teologie Ortodoxă
Chișcari Dorina - student
Nuc Iulia - student
Pentru desfășurarea referendumului se organizează o singură secție de votare.
Se aprobă numirea Biroul electoral al secției de votare cu următoarea
componență:
Gligor Georgeta - Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
Mărginean Mariana - Facultatea de Științe Economice
Hulea Emilia - Facultatea de Drept și Științe Sociale
Buzași Simona - Facultatea de Istorie și Filologie
Dan Mircea Titus - Facultatea de Teologie Ortodoxă
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Birourile electorale se vor întruni, pentru constituire și alegerea președinților și
a adjuncților acestora, în data de 06.05.2019, la ora 10.00, în Sala Consiliului de
Administrație.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare
a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din Universitatea „1 Decembrie
1918" din Alba Iulia (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă Regulamentul privind inițierea, aprobarea
și monitorizarea periodică a programelor de studii în cadrul Universităţii„1
Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă Regulamentul de funcționare și organizare
a Sălilor de Sport din incinta Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
inclusiv modelul Contractului de închiriere și anexele aferente.
HOTĂRÂREA
NR.
5.
Se
aprobă
Procedura
operațională
SEAQ_PO_CMCIM_01 privind identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile
considerate ca fiind expuse la corupție.
HOTĂRÂREA
NR.
6.
Se
aprobă
Procedura
operațională
SEAQ_PO_STI_02 privind achizițiile directe, cu amendamentele aprobate de Senat.
Se aprobă abrogarea procedurilor operaționale PO 04. 005, PO 04. 001, PO 04.
007, PO 04. 008 și PO 04. 009.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă Analiză de benchmarking cu privire la
unele aspecte privind implementarea Programului Erasmus + și a metodologiei de
școlarizare a studenților non UE, pentru anul 2018.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă comisiile pentru examenele de finalizare a
studiilor universitare de licență și master, promoția 2019 și calendarul desfășurării
acestora în sesiunea iunie-iulie 2019, conform Anexei nr. 1.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă comisiile pentru admiterea la studiile
universitare de licență și master în anul universitar 2019 – 2020, la nivelul facultăților,
conform Anexei 2.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă comisiile de analiză și verificare a
îndeplinirii standardelor minimale, comisiile de concurs și comisiile de
soluționare a contestațiilor, în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice vacante, desfășurate în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019,
conform Anexei 3.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă modificarea standardelor minimale și
obligatorii interne, necesare pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare
vacante, de asistent și lector, prevăzute în Anexa 6 – Comisia de inginerie civilă și
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management, la Metodologia de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante
în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă transformarea postului de Referent de
specialitate, I (S), din cadrul structurii de personal a Oficiului Juridic, în post de
Consilier juridic, I S.
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul
2019, pentru programul de cercetare avansată postdoctorală, în domeniul
Contabilitate și fundamentarea taxei de studii pe perioada de funcționare a
programului, 01.04.2019-30.09.2020.
HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă modificarea art. 4 din Regulamentul
instituțional de organizare și desfășurare a programelor postdoctorale de
cercetare avansată în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă modificarea art. 2 din Metodologia privind
organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare
avansată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Se aprobă modificarea Contractului pentru studiile postdoctorale de
cercetare avansată prin Actul adițional la Contractul pentru studiile
postdoctorale de cercetare avansată, în domeniul Contabilitate.
HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă cererile următorilor doctoranzi privind:
Retragerea de la studiile doctorale
Iosza (Nistor) Erika – Lavinia, ȘDC
Lupean Simona - ȘDF
Întreruperea studiilor doctorale
Miricescu Gabriel Florin – SDT, 6 luni
Chira (Mureșan )Silviana Ruxandra - SDF, 6 luni
Prelungirea studiilor doctorale
Școala Doctorală de Contabilitate
Balint Csaba - 6 luni
Decebal (Păduraru – Decebal) Luminița Meda - 6 luni
Ginta Anca Ioana - 6 luni
Țărău Adrian Ioan - 6 luni
Școala Doctorală de Filologie
Costea Alexandra - 6 luni
Iancu (Micu – Oțelea) Aritina Raluca - 6 luni
Danciu Diana Maria - 6 luni
Stoica (Modorcea) Alina Maria - 6 luni
Roșca (Mureșan) Maria - 6 luni
Turcu (Tarko) Iulia Mirela - 6 luni
Vasilca (Cruciu) Doina Carmen - 6 luni
Școala Doctorală de Istorie
Coș Ovidiu - 6 luni
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Deju Georgeta - 6 luni
Dumbrăvescu Nicolae - 6 luni
Gînța Carmen Ana - 6 luni
Sărac Emilia - 6 luni
Școala Doctorală de Teologie
Achim George Daniel - 6 luni
Aloman Nicolae - 6 luni
Botoi Oliviu Petru - 6 luni
Lazăr Cosmin - 6 luni
Resceanu Marius - 6 luni
Teompa Alexandru - 6 luni
Vlad Alexandru - 6 luni
HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa
Domnului cercetător științific dr. COSTION NICOLESCU, de la Muzeul Țăranului
Român, din București, la propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă.
HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă Inventarul operațiunilor de prelucrare a
datelor cu caracter personal efectuate în cadrul Universității „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă rezultatele examenelor de promovare în
grade sau trepte profesionale, desfășurate în sesiunea martie-aprilie 2019, conform
Raportului Biroului Personal – Salarizare.
Se aprobă transformarea posturilor respective în posturi cu grade profesionale
imediat superioare.
HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă cererea dlui conf. univ. dr. Opriș Dorin
Corneliu privind desfășurarea unor activități specifice studiilor universitare de
doctorat, în cadrul IOSUD – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj – Napoca, ca
urmare a obținerii atestatului de abilitare în domeniul Științe ale educației.
PREȘEDINTE SENAT
conf. univ. dr. Tamaș Szora Attila
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