Nr. 17 / 8845 / 07.05.2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 07.05.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
07.05.2019,
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 calendarul de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice vacante în semestrul al II-lea al anului universitar 2018 – 2019:
Nr.
crt.
1

Activitate
Depunerea dosarelor pentru înscrierea la
concurs

Data/Perioada/ora
Data limită:
18.06.2019, ora
15.00
19 – 26.06.2019

2

Eliberarea rezoluției comisiilor de analiză,
elaborarea avizului juridic și transmiterea
dosarelor către comisiile de concurs

4

Desfășurarea probelor de concurs

04.07.2019

5

Comunicarea rezultatelor de către
comisia de concurs și afișarea lor la
sediul facultății
Perioada de contestații

05.07.2019

6
7
8
9
10

Soluționarea contestațiilor și publicarea
rezultatelor in urma contestațiilor
Avizarea raportului final al comisiei de
concurs în Consiliul facultății
Aprobarea raportului final și validarea
rezultatelor concursului de către Senat
Publicarea rezultatelor finale

Locul desfășurării
Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Alba Iulia
Secretar general
Comisii analiză
Oficiu Juridic
Secretar șef
Comisii concurs
Locul și ora desfășurării probelor se vor
comunica candidaților cu minim 5 zile
lucrătoare înainte de desfășurarea probelor
Avizierul facultăților
Site-ul UAB

08.07.2019 –
10.07.2019
11.07.2019

Secretariatele facultăților care desfășoară
concursurile
Departamentele care desfășoară concursuri

12 – 19. 07.2019
24.07.2019

Validarea concursurilor în Consiliile
facultăților
Validarea concursurilor în Senat

25.07.2019

Site-ul UAB și site-ul specializat al MEN

HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului referatul dnei conf. univ. dr.
Rotar Corina privind măsurile organizatorice pentru înființarea celor 2 departamente în cadrul Facultății de
Științe Exacte și Inginerești și calendarul alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere ale acestora.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul de necesitate al Serviciului Tehnic privind achiziția unui
autocar pentru desfășurarea unor activități didactice cu studenții în afara universității, cu o valoare estimată de
1.400.000 lei cu TVA.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona privind plata taxelor
aferente actualizării informațiilor în RNCIS, pentru programele de studii universitare de masterat nominalizate în
documentul anexat, în sumă totală de 22.880 lei.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă cererea dlui Pop Sorin, reprezentant la Asociației „Alba Sport Sorin”,
pentru închirierea sălii de sport în vederea desfășurării unor activități sportive cu elevii (volei), în baza contractului
de închiriere.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă cererea dlui Prodan Sergiu Robert, reprezentant al Asociației Clubul
de Dans Sportiv „PRODANCE 2007”, pentru închirierea sălii de sport în vederea desfășurării concursului zonal
de dans sportiv - CUPA PRODANCE, în perioada 13 – 14 septembrie 2019, în baza unui contract de închiriere.
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HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Muntean Andreea privind asigurarea și
decontarea cheltuielilor de transport pentru deplasarea echipei de promovare a UAB la Târgul Facultăților 2019,
desfășurat la Bistrița, în data de 10 mai 2019.
HOTĂRÂREA NR. 8. Nu se avizează cererea dnei Grigore (Morar) Ileana, absolventă a Universității
„Transilvania” din Brașov, specialitatea PIPP, pentru susținerea examenului de licență în cadrul Universității „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia. Cererea cu avizul negativ se va înainta Senatului.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Kadar Manuella privind aprobarea fișelor
de execuție, pentru proiectele aprobate și finanțate prin Fondul de Dezvoltare Instituțională – FDI 2019, cu
bugetele aferente aprobate de MEN, conform tabelului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 10. Având în vedere semnarea contractului de finanțare nr. 4159/06.05.2019, pentru
proiectul: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H ale Universității „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia, se aprobă modificarea echipei de management a proiectului pentru următoarele
posturi: manager proiect (post ocupat de Breaz Daniel Valer), asistent manager (post ocupat de Vomvea
Nicoleta), responsabil educațional activități didactice (post ocupat de Socol Adela) și responsabil financiar
(post ocupat de Tamas-Szora Attila).
Se aprobă demararea procedurilor pentru selecția personalului în vederea ocupării posturilor vacante de
manager, asistent manager, responsabil educațional activități didactice și responsabil financiar, calendarul
de desfășurare a concursului, probele de concurs, tematica, bibliografia, condițiile și cerințele de ocupare
posturilor, conform referatului anexat.
Se aprobă numirea comisiilor de concurs cu următoarea componență:
Comisie de concurs
Președinte:
Muntean Andreea
Membri:
Kadar Manuella
Muntean Maria
Secretar:
Onița Daniela
Comisia de soluționare a contestațiilor
Președinte:
Varvara Simona
Membri:
Rotar Corina
Popa-Gorjanu Cosmin
Secretar:
Onița Daniela
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă obiectivele expertizei extrajudiciare, care vor fi incluse în Caietul de
sarcini pentru achiziția expertizei, propuse de Comisia pentru stabilirea obiectivelor expertizei extrajudiciare şi
întocmirea caietului de sarcini în vederea inițierii procedurii de achiziție a serviciilor de expertiză extrajudiciară
în domeniile achiziții publice, management financiar şi aspecte juridice aferente contractelor cu finanțare din
fonduri europene nerambursabile, în ceea ce privește contractul de finanțare 125/323/31.08.2009 al proiectului
“RAEL – Rețea academică de e-Learning” şi Decizia Înaltei Curți de Casație şi Justiție nr. 3118/2016, conform
referatului anexat.
Se aprobă propunerile comisiei privind cerințele tehnice referitoare la componența echipei de experți,
cerințe care vor fi incluse în documentația de atribuire, respectiv corespunzătoare Caietului de sarcini al achiziției,
conform referatului anexat.
Documentația privind obiectivele și cerințele menționate se vor înainta Serviciului Tehnic care va demara
procedura de achiziție.
Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol
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Nr. 18 / 9224 / 14.05.2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 14.05.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
14.05.2019,
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 închirierea unui spațiu pentru Biroul Regional Alba Iulia (Regiunea
Centru), din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării, Direcția Organism Intermediar pentru Cercetare. Perioada
contractului de închiriere este până la data de 31.12.2021, cu o chirie de 3850 lei/lună (fără TVA).
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Buțiu Călina pentru implicarea
Universității, în calitate de partener, în proiectul „Activarea sistemului ambulator Telehealth”, coordonat de către
Effiziente St. Energie und Umweltconsulting e. U. Viena, Austria și finanțat prin programul PN III-CEL-AAL2019. Universitatea nu va avea obligații financiare iar bugetul alocat universității va fi de 40.000 euro. Echipa de
coordonare este formată din conf. univ. dr. Buțiu Călina, conf. univ. dr. Marina Lucian și lect. univ. dr. Ștefani
Claudiu.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei jr. Rotar Claudia privind demararea procedurilor de
organizare a concursului pentru ocuparea postului de vacant de consilier juridic I (S), în cadrul Oficiului Juridic.
Se aprobă condițiile de participare la concurs, probele de concurs, tematica și bibliografia, precum și calendarul
concursului, conform documentelor anexate. Se aprobă numirea comisiilor de concurs cu următoarea componență:
Comisia de concurs
Președinte:
conf. univ. dr. Hurbean Ada
Membri:
conf. univ. dr. Cetean Voiculescu Laura
jr. Rotar Claudia
Secretar:
Muntean Luminița
Membru supleant:
Mara George
Comisia de soluționate a contestațiilor
Președinte:
lect. univ. dr. Simion Mihaela
Membri:
conf. univ. dr. Lazăr Ioan
jr. Contor Tamara
Secretar:
Muntean Luminița
Membru supleant:
asist. univ. dr. Pleșa Ioana
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana pentru demararea procedurilor de
achiziție a serviciilor de expertiză extrajudiciară, în domeniile: achiziții publice, management financiar şi aspecte
juridice aferente contractelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile, în ceea ce privește contractul de
finanțare 125/323/31.08.2009 al proiectului “RAEL – Rețea academică de e-Learning” şi Decizia Înaltei Curți de
Casație şi Justiție nr. 3118/2016. Se aprobă numirea comisiei de evaluare a ofertelor cu următoarea componență:
Președinte:
conf. univ. dr. Tamas-Szora Attila
Membri:
jr. Rotar Claudia
ing. Solyom Ana
Secretar:
Oprișa Delia
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Cenar Iuliana, coordonator al proiectului
PROGRESSIO - POCU/380/6/13/125040, pentru demararea procedurilor de selecție în vederea ocupării unui post
de formator și a patru posturi de tutori. Se aprobă numirea comisiilor de concurs cu următoarea componență:
Comisia de concurs:
Președinte:
conf. univ. dr. Ivan Raluca Oana
Membri:
lect. univ. dr. Topor Dan Ioan
ec. Contor Tamara
Secretar:
ec. Todor Marinela Dana
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Comisia de soluționare a contestațiilor:
Președinte:
conf. univ. dr. Tamas-Szora Attila
Membri:
prof. univ. dr. Gligor Mihai
jr. Rotar Claudia
Secretar:
ec. Todor Marinela
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Dumitran Daniel privind achiziția unor
cărți pentru completarea fondului de carte aferent programelor de studii din domeniul Istoriei, conform listei
anexate.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind calendarul de
desfășurare a examenelor pentru acordarea gradului didactic II, sesiunea August 2019, la toate categoriile,
conform documentului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind desfășurarea
pregătirii candidaților înscriși la examenele pentru obținerea gradului didactic II, sesiunea August 2019, conform
graficului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind calendarul de
desfășurare a selecției îndrumătorilor de practică pedagogică, pentru anul universitar 2019-2020, conform
graficului anexat. Se aprobă numirea comisiilor de selecție cu următoarea componență:
Pentru categoria Învățători/Educatori
Președinte:
lect. univ. dr. Petrovan Ramona
Membri:
conf. univ. dr. Todor Ioana
lect. univ. dr. Herman Iulia
Secretar:
ec. Ilea Andreea
Membru supleant:
lect. univ. dr. Iordăchescu Dan Grigore
Pentru categoria Profesori (toate specialitățile, nivel I și II)
Președinte:
conf. univ. dr. Muntean-Trif Letiția
Membri:
conf. univ. dr. Igna Cornel
conf. univ. dr. Opriș Dorin
Secretar:
ec. Ilea Andreea
Membru supleant:
conf. univ. dr. Scheau Ioan
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Popa-Gorjanu Cosmin privind tipărirea
în Seria Didactic, a 2 materiale didactice, conform referatului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Popa-Gorjanu Cosmin privind
calendarul de desfășurare a concursului pentru acordarea burselor de performanță științifică pentru studenți, pentru
perioada iulie – decembrie 2019:
03 – 14 iunie 2019 – înscrierea candidaților;
17 – 19 iunie 2019 – numirea comisiilor de evaluare de către consiliile facultăților, evaluarea candidaților
și publicarea rezultatelor;
20 – 21 iunie 2019 – depunerea și soluționarea contestațiilor;
24 – 28 iunie 2019 – publicarea rezultatelor finale, aprobate în CA și încheierea contractelor cu
beneficiarii burselor.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona privind desfășurarea
sesiunii de evaluare a corpului profesoral și a mediului de învățare, de către studenți, prin intermediul platformei
INTRANET, în perioada 15 mai – 1 iunie 2019, pe baza chestionarelor specifice.
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Burja Vasile, pentru achiziția în cadrul
Bibliotecii a lucrării Geniul greco-catolic românesc, autori Cristian Bădilită și Laura Stanciu, în 5 exemplare.
HOTĂRÂREA NR. 14. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare Comisia centrală de
admitere în anul universitar 2019-2020, Comisia tehnică de informatică și Comisia pentru admiterea
studenților străini.
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HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina privind reprogramarea în
luna mai 2019 a unor zile de concediu de odihnă neefectuat, aferente anului universitar 2017-2018, conform
tabelului anexat.

Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol
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Nr. 19 / 9827 / 21.05.2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 21.05.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
21.05.2019,
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. Solyom Ana privind demararea procedurilor de
achiziție publică „Furnizare autocar” pentru transportul studenților Universității „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia și numirea comisiei de evaluare a ofertelor cu următoarea componență:
Președinte:
ec. dr. Găban Vasile Lucian
Membri:
ing. Muntean George
ing. Solyom Ana
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei inf. Despa Otilia privind demararea procedurilor de
achiziție a serviciilor de îmbunătățire și dezvoltare a site-ului universității, cu o valoare estimată la 70.000 lei fără
TVA, care se va suporta din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2019-0327, cu titlul „Creșterea capacității
instituționale și îmbunătățirea calității activităților didactice din UAB prin implementarea de soluții informatice
pentru învățământ și evaluare continuă instituțională”. Cerințele tehnice ale serviciilor de dezvoltare a site-lui
vor fi elaborate de o echipă cu următoarea componență:
Președinte:
inf. Despa Otilia
Membri:
lect. univ. dr. Cucu Ciprian
inf. Mocanu Ionel
inf. Matei Cristian
inf. Ordean Mădălin
Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu următoarea componență:
Președinte:
inf. Despa Otilia
Membri:
lect. univ. dr. Cucu Ciprian
inf. Mocanu Ionel
inf. Matei Cristian
inf. Ordean Mădălin
Secretar:
ing. Solyom Ana
HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare referatul dnei ing. Albesc
Simona privind stabilirea unor tarife pentru serviciile de listare/copii xerox, precum și pentru copertare și legare
termică, executate în cadrul Biroului Tipografie, conform referatului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Sorin Șimon privind decontarea cheltuielilor
ocazionate de desfășurarea activităților aferente disciplinei Aplicații practice discipline sportive de apă (kaiac,
canoe), de către studenții anului I – EFS, conform costurilor prevăzute în referatul anexat. Activitățile se vor
desfășura în perioada 30.06.2019 – 07.07.2019 pe Lacul Cinciș, jud. Hunedoara.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Sorin Șimon privind decontarea cheltuielilor
ocazionate de desfășurarea Stagiului de practică în activități turistice, de către studenții anului II – EFS, conform
costurilor prevăzute în referatul anexat. Activitățile se vor desfășura în perioada 08.07.2019 – 14.07.2019, în
Munții Retezat.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează rezultatele selecției persoanelor care fac parte din echipa de
management a proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H ale
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, contract de finanțare 4159./06.05.2019, cod SMIS 2014+
120779 și angajarea lor cu fișă de post, fără remunerație, respectiv:
Tamas – Szora Attila - manager de proiect
Corcheș Mihai Teopend – asistent manager
Marina Lucian – responsabil educațional activități didactice
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Țibea Oana Livia – responsabil financiar
Se avizează angajarea cu fișă de post, fără remunerație, a echipei proiectului nominalizată în cererea de
finanțare, la depunerea proiectului, respectiv:
Muntean Andreea Cipriana – responsabil comunicare și monitorizare
Găban Lucian – responsabil tehnic
Solyom Ana – responsabil achiziții
Rotar Claudia – responsabil juridic
Matei Cristian – responsabil IT
Contor Tamare – contabil
Pancu Carmen - arhivar
HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare, solicitarea dnei prof. univ. dr.
Socol Adela privind demararea procedurilor de evaluare periodică externă și transmiterea către ARACIS a cererii
pentru acreditarea instituțională. Persoana de contact pentru evaluarea instituțională este dl conf. univ. dr. Marina
Lucian.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. Rotar Corina privind decontarea
cheltuielilor cu masa participanților la evenimentele de promovare a programelor de studii universitare de licență
și masterat din domeniul Informatică, din perioada 27 – 31.05.2019.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ionescu Petru privind decontarea în avans
a cheltuielilor de cazare, peste plafonul de cazare, pentru deplasarea desfășurată sub egida CNR și a Ministrului
Educației Naționale la târgul educațional organizat în perioada 25.05.2019 – 02.06.2019, la Washington, SUA.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Adam Domin privind aprobarea
cheltuielilor de transport cu microbuzul universității și decontarea parțială a cheltuielilor de cazare (1/2 din suma
totală), ocazionate de participarea corului Facultății de Teologie Ortodoxă la Festivalul coral din Veneția, cu
suportarea lor din bugetul Facultății de Teologie Ortodoxă.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Kadar Manuella privind angajarea a 2
persoane, cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp a parțial, în cadrul proiectului EU H2020Manufacturing Platform Zero Defects, nr. 105/28.02.2019, conform tabelului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă cererea dnei lect. univ. dr. Aldea Mihaela, pentru reprogramarea în
luna iunie a 7 zile din concediul de odihnă pe anul 2018-2019.
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Remete Gheorghe pentru angajarea cu
contract individual de muncă pe durată determinată și timp a parțial a persoanelor numite în comisia de îndrumare
a drd. Moceanu (Pleșa) Oana Raluca, conform tabelului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona privind angajarea cu
contract individual de muncă pe durată determinată și timp a parțial, a persoanelor nominalizate în tabelul anexat,
în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0327, cu titlul „Creșterea capacității instituționale și îmbunătățirea
calității activităților didactice din UAB prin implementarea de soluții informatice pentru învățământ și evaluare
continuă instituțională”.
HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Muntean Maria Viorela privind angajarea
cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp a parțial, a persoanelor nominalizate în tabelul
anexat, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660, cu titlul „Acțiuni și instrumente suport pentru susținerea
cercetării de excelență din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatele facultăților privind scoaterea din evidențe a debitelor
constituite pentru studenții cu taxă, nominalizați în tabele anexate, care pe parcursul anilor universitari 2015-2016,
2016-2017 și 2017-2018, nu au frecventat activitățile didactice, drept pentru care nu s-au efectuat cheltuielile
aferente și care au fost exmatriculați în baza deciziilor de exmatriculare emise de facultăți, ca urmare a
neactualizării clauzelor contractuale.
Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol
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UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
SENAT

Nr. 11 / 10119 / 24.05.2019

MINUTA HOTĂRÂRILOR SENATULUI
UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
aprobate prin vot electronic în data de 23.05.2019
HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă modificarea structurii Centrului de cercetare științifică și transfer
tehnologic prin divizarea lui în două structuri, respectiv:
Centrul pentru Cercetarea Științifică (CCS), condus de un director și având în componență 1 secretar și
1 referent
Centrul pentru Transfer Tehnologic (CTT), condus de un director și având în componență 1 referent și
14 experți.
Se aprobă organigramele celor două structuri funcțional - administrative.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă modificarea Regulamentului Centrului de Transfer Tehnologic,
aprobat în ședința Senatului din 27.03.2019, prin actualizarea lui în concordanță cu organigrama.

PREȘEDINTE SENAT
conf. univ. dr. Tamaș Szora Attila
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Nr. 20 /10346 / 28.05.2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 28.05.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
28.05.2019,
În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Cartei
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
HOTĂRĂȘTE:
HOTĂRÂREA NR. 1. Se avizează și se supune aprobării Senatului Procedura operațională privind
elaborarea documentelor curriculare (Plan de învățământ și Fișă de disciplină) și abrogarea procedurilor
operaționale PO 13. 006 și PO 13. 007
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ionescu Petru privind angajarea, cu contract
individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, a persoanelor nominalizate în referatul anexat, în cadrul
proiectului cu titlul: Dezvoltarea dimensiunii internaţionale a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
(UAB) prin promovarea ofertei educaţionale şi internaţionalizarea curriculumului, Cod proiect: CNFIS-FDI2019-0765.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian privind numirea comisiei
pentru evaluarea ofertelor de bunurilor și servicii achiziționate în cadrul proiectului cu titlul: Program integrativ
de creștere a echităţii sociale, acces la studii şi pe piaţa muncii pentru liceeni, studenţi şi absolvenţi prin
dezvoltarea parteneriatelor şi a serviciilor de consiliere în carieră, cod CNFIS-FDI-2019-0255, cu următoarea
componență:
Președinte:
conf. univ. dr. Marina Lucian
Membri:
lect. univ. dr. Cioca Ionela
ing. Solyom Ana
Secretar:
jr. Muntean Luminița
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian privind angajarea, cu contract
individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, a persoanelor nominalizate în referatul anexat, în cadrul
proiectului cu titlul: Program integrativ de creștere a echităţii sociale, acces la studii şi pe piaţa muncii pentru
liceeni, studenţi şi absolvenţi prin dezvoltarea parteneriatelor şi a serviciilor de consiliere în carieră, cod CNFISFDI-2019-0255.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Paștiu Carmen privind angajarea, cu contract
individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, a persoanelor nominalizate în referatul anexat, în cadrul
proiectului cu titlul: „Dezvoltarea de competențe si abilități antreprenoriale pentru studenții Universității “1
Decembrie 1918” din Alba Iulia", cod proiect: CNFIS-FDI-2019-0315.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se supune aprobării Senatului propunerea Facultății de Teologie
Ortodoxă privind declanșarea procedurilor de evaluare externă a programului de studii universitare de licență
Muzică religioasă, în vederea acreditării.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se supune aprobării Senatului calendarul de desfășurare a examenelor
de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică, promoția 2019, Nivel I, Nivel II și Curs postuniversitar
(nivel I și II) și componența comisiilor de examinare.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind componența comisiilor
pentru susținerea examenelor în vederea acordării gradului didactic II, sesiunea august 2019, conform listei
anexate.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se avizează și se supune aprobării Senatului referatul dlui conf. univ. dr. Bărbuleț
Gabriel privind susținerea examenelor de disertație, de către absolvenții programelor de masterat din domeniul
Filologie, organizate în baza Legii 288/2004, cu aceleași comisii aprobate de Senat pentru examenele de disertație
ale promoției curente.
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HOTĂRÂREA NR. 10. Se avizează și se supune aprobării Senatului referatul dlui conf. univ. dr. Marina
Lucian privind actualizarea componenței Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul Universității
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (CEAC_UAB).
HOTĂRÂREA NR. 11. Se avizează și se supune aprobării Senatului Regulamentul intern de acordare,
utilizare și restituire a voucherelor de vacanță, în anul 2019, pentru salariații Universității „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei Gabriela Joldeș privind demararea procedurilor de
achiziție a voucherelor de vacanță aferente anului 2019 și numirea comisiei de evaluare a ofertelor cu următoarea
componență:
Președinte:
ec. dr. Găban Vasile Lucian
Membri:
ec. Contor Tamara
ing. Solyom Ana
ing. Joldeș Gabriela
adm. fin. Muntean Luminița
Secretar:
Oprișa Delia
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. Rotar Corina privind decontarea
cheltuielilor cu masa pentru participanții, studenți și cadre didactice, la workshop-urile de promovare a
programelor de studii universitare de licență și masterat din domeniul Informatică, din perioada 27 – 31.05.2019,
cu valoarea estimată de 1000 lei.
HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul de necesitate al dnei ec. Câmpean Claudia privind achiziția
serviciilor de Furnizare produse alimentare pentru Cantina UAB, conform documentației anexate, prin procedura
simplificată.
HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Popa Maria privind reprogramarea unor
zile de concediu de odihnă neefectuate, aferente anului universitar 2017-2018, în cadrul Facultății de Științe
Economice, conform tabelului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina privind reprogramarea unor
zile de concediu de odihnă neefectuate, aferente anului universitar 2017-2018, în cadrul Facultății de Științe
Exacte și Inginerești, conform tabelului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana, privind prelungirea cu 14 zile, până la
data de 14.06.2019, a termenului de execuție a lucrărilor de reabilitare a Centrului de învățământ și cercetare
multidisciplinară (corp H), executate de SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL, având în vedere solicitarea
executantului.
Se aprobă prelungirea 14 zile, până la data de 14.06.2019, a contractului de prestări servicii de dirigenție
de șantier, executate de SC ALCOM SRL, prin încheierea unui nou act adițional.
HOTĂRÂREA NR. 18. Se avizează și se supune aprobării Senatului Raportul privind respectarea
prevederilor codului universitar al drepturilor și obligațiilor studentului în Universitatea „1 Decembrie 1918”
din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă propunerea Reprezentantului legal și ordonator de credite al
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, dna prof. univ. dr. Socol Adela, privind distribuirea pe
facultăți/scoli doctorale și programe de studii/domenii de doctorat a numărului de locuri/granturi de studii
finanțate de la buget alocate de MEN, pentru cetățenii români și cetățenii statelor membre ale UE/SEE/CE, pentru
anul universitar 2019-2020, conform documentului anexat.
Numărul de locuri aprobat va fi transmis Senatului pentru completarea anexelor corespunzătoare la
metodologiile de organizare și desfășurare a concursurilor de admitere la studii universitare de licență, masterat
și doctorat, în anul universitar 2019-2020.
Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol
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MINUTA HOTĂRÂRILOR SENATULUI
UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
întrunit în ședința din data de 29.05.2019
HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă actualizarea Organigramei funcțiilor de conducere și a Organigramei
executive a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform prevederilor Hotărârii Senatului universitar
din 23.05.2019, referitor la modificarea structurii Centrului de cercetare științifică și transfer tehnologic.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă Metodologia privind organizarea și funcționarea Centrului de
Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC) din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia ca urmare a implementării OMEN nr. 650/19.11.2014 (revizuită) și anexele 1 - 4.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă procedurile operaționale elaborate conform OSGG nr. 400/2015 cu
modificările și completările ulterioare, privind activitatea desfășurată în cadrul Centrului pentru Învățământ la
Distanță, Frecvență Redusă și Formare Continuă, respectiv:
-

-

Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_01 privind gestionarea materialelor de studiu ale
studenților de la forma de învățământ la distanță, circulația machetei Suport de curs și distribuirea
materialelor de studiu;
Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_02 privind programarea întâlnirilor periodice ale
studenților de la forma de învățământ la distanță (P.I.P.S.);
Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_04 privind monitorizarea sistemului tutorial și de
comunicare bidirecțională;
Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_05 privind perfecționarea personalului implicat în
programele ID;
Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_06 privind reactualizarea periodică a materialelor de
studiu pentru învățământul la distanță;
Procedura operațională SEAQ_PO_CIDFRFC_07 privind normarea activităților didactice la
învățământul la distanță.

Se abrogă procedurile operaționale existente la nivelul Centrului pentru Învățământ la Distanță, Frecvență
Redusă și Formare Continuă, respectiv: PO 19.001, PO 19.002, PO 19.003, PO 19.004, PO 19.005, PO 19.006,
PO 19.007, PO 19.008 și PO 19.009.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_F_si_CSUD - CONSILIUL
PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT_01 privind elaborarea, revizuirea, avizarea și
aprobarea documentelor curriculare (Plan de învățământ și Fișe de disciplină).
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă demararea procedurilor de evaluare periodică externă în vederea
certificării periodice a calității academice și transmiterea către ARACIS a cererii de acreditare instituțională.
Se desemnează dl. conf. univ. dr. Marina Lucian (Prorector) ca persoană de contact pentru evaluarea
instituțională în relația cu ARACIS.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă Raportul independent al studenților privind respectarea
prevederilor Codului universitar al drepturilor și obligațiilor studentului în Universitatea „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă revizia tehnică a art. 5 al (3) din Codul universitar al drepturilor și
obligațiilor studentului din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Anexa nr. 1 la Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din cadrul Universității „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia, referitoare la prevederile interne pentru accesarea spațiilor universitare pentru
organizarea proiectelor pentru studenți sau pentru a derula activități interne, în afara orelor de curs și a altor
activități prestabilite, va fi aprobată de Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă actualizarea componenței Comisiei pentru evaluarea și asigurarea
calității din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia:
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Lect. univ. dr. Cioca Ionela – reprezentant al Sindicatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Adam Sebastian – reprezentant al studenților
Ec. Antoniu Budai – reprezentant al angajatorilor
Drd. Purdea Claudiu – reprezentant al absolvenților
Prof. univ. dr. Mugur Alexandru Acu – evaluator extern (Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu)
Prof. Themistocles M. Rassias – evaluator extern (National Technical University of Athens, Grecia)
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă Comisia centrală de admitere în anul universitar 2019-2020, Comisia
tehnică de informatică și Comisia pentru admiterea studenților străini, cu următoarea componență:
COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE / UNIVERSITATE
Președinte:
Membri:

Prof. univ. dr. Adela Socol
Conf. univ. dr. Lucian Marina
Conf. univ. dr. Andreea Muntean
Prof. univ. dr. pr. Mihai Himcinschi
Prof. univ. dr. Maria Popa
Conf. univ. dr. Corina Rotar
Conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu
Conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu
Prof.univ.dr. Mihai Gligor
Prof.univ.dr. Diana Câmpan
Ec. dr. Lucian Găban
Jr. Claudia Rotar
Inf. Otilia Despa
Secretar
Ing. Cristina Hava
Carmen Pancu
Daniela Bucur – Secretar CIDFRFC
Operator încasare taxe:
Cristina Cristea
Felicia Staicu
Comisia tehnică de informatică pentru asigurarea suportului tehnic în procesul de admitere
Președinte:
Inf. Mocanu Ionel
Membri:
Inf. Cristian Matei
Sorin Târnovean
Comisia pentru admiterea studenților străini
Președinte:
Conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu
Membri:
Adina Petrescu
Aura Florescu
Daniel Melinte
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă completarea Hotărârii Senatului nr. 16/27.03.2019 cu privire la
divizarea Departamentului de Științe Exacte și Inginerești, începând cu data de 2 septembrie 2019.
Se aprobă numirea directori de departament interimari care să gestioneze activitatea celor două
departamente, începând cu data de 2 septembrie 2019.
Se aprobă calendarul alegerilor pentru funcțiile de directori de departament și pentru membrii consiliilor de
departament (câte 3 cadre didactice, reprezentante ale colectivelor de specialitate):
1 - 3.10.2019 – depunerea candidaturilor;
8.10.2019 – organizarea alegerilor la nivelul departamentelor;
9.10.2019 – validarea rezultatelor alegerilor în Consiliul Facultății de Științe Exacte și Inginerești.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă Raportul Comisiei de buget finanțe și de monitorizare a
activităților tehnice și administrative, cu anexele aferente, privind fundamentarea propunerilor 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, pentru anul universitar 2019-2020 și a propunerilor Departamentului de pregătire a
personalului didactic privind cuantumul taxelor de studiu aferente Programului de pregătire psihopedagogică nivel
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I – licență, nivel II – master și în regim de curs postuniversitar (nivel I și nivel II), valabile începând cu anul
universitar 2019-2020.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă 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, pentru anul
universitar 2019-2020, conform Anexei 1.
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă propunerile Departamentului de pregătire a personalului didactic
privind cuantumul taxelor de studiu aferente Programului 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,
conform Anexei 2.
HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă completarea și modificarea unor tarife pentru serviciile de listare/copii
xerox materiale color, copertat și legare termică, la imprimanta Konica Minolta Bizhub C368 și Konica Minolta
Bizhub 250, conform Anexei 3.
HOTĂRÂREA NR. 15. Se respinge cererea nr. 8666/03.05.2019, a unei persoane absolvente a
Universității „Transilvania” din Brașov, specialitatea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, privind
susținerea examenului de licență în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă, cu data prezentei hotărâri, cererile studenților doctoranzi privind:

-

retragerea de la studiile doctorale: cererea nr. 4240/01.03.2019 din cadrul Școlii Doctorale
de Filologie;
întreruperea studiilor doctorale pentru 10 luni: cererea nr. 9654/20.05.2019 din cadrul
Școlii Doctorale de Istorie;
întreruperea studiilor doctorale pentru pentru 3 luni: cererea nr. 9411/16.05.2019 din
cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate;
prelungirea studiilor doctorale pentru 6 luni: cererea nr. 8467/25.04.2019 din cadrul Școlii
Doctorale de Istorie;
reluarea studiilor doctorale: cererea nr. 9604/17.05.2019 din cadrul Școlii Doctorale de
Contabilitate.

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă, cu data prezentei hotărâri, solicitarea CSUD privind ocuparea unui
loc subvenționat fără bursă de către drd. Sîrbu (Rusu) Petriana-Sorina – Școala Doctorală de Filologie, ca urmare
a vacantării locului.
HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă solicitarea studenților doctoranzi Juchi Păunel-Martin, Ruge RareșBogdan, Ciascai Claudiu-Marius, Gligan Ciprian-Dimitrie-Gabriel din cadrul Școlii Doctorale de Teologie,
privind transferul la conducătorul de doctorat prof.univ.dr. Florea Ștefan.
HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă componența comisiilor de îndrumare pentru drd. Juchi Păunel-Martin,
Ruge Rareș-Bogdan, Ciascai Claudiu-Marius, Gligan Ciprian-Dimitrie-Gabriel, din cadrul Școlii Doctorale de
Teologie. Se aprobă cererea nr. 9413/16.05.2019, din cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate privind componența
comisiei de îndrumare.
HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă Regulamentul intern de acordare în anul 2019, utilizare și restituire
a voucherelor de vacanță pentru salariații Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizuit).
HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă declanșarea procesului de evaluare a programului de studii universitare
de licență Muzică religioasă, în vederea obținerii acreditării ARACIS.
HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă susținerea examenelor de disertație de către absolvenții programelor de
studii universitare de masterat din domeniul Filologie, organizate în baza Legii 288/2004, cu aceleași comisii
aprobate de Senatul universitar (Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 8/24.04.2019) pentru examenele de disertație
ale promoției curente.
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HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă calendarul de desfășurare a examenelor de absolvire a programului de
pregătire psihopedagogică, promoția 2019, Nivel I, Nivel II și Curs postuniversitar (nivel I și II) și componența
comisiilor de examinare.

PREȘEDINTE SENAT
conf. univ. dr. Tamas-Szora Attila
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