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

Nr.39 / 26047 / 05.11.2019 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 05.11.2019 

 

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

de 05.11.2019, 

În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Cartei UAB și 

a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă referatele nr. 25921 și nr. 25922 din data de 04.11.2019, întocmite de 

dl lect. univ. dr. Corcheș Mihai în calitate de coordonator partener în cadrul proiectului POCU, cod 124185, 

pentru modificarea unor contracte individuale de muncă, conform tabelelor anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Muntean Maria, în calitate de director 

proiect, privind decontarea cheltuielilor de publicare a revistei Journal of Young Researchers in Humanities, 

în valoare de 1600 lei, din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă solicitarea dlui lect. univ. dr. Incze Arpad privind accesul în sala de 

sport, corp C, a studenților de la specializarea Informatică, conform programului disponibil. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Consiliul de Administrație ia act de procesul verbal al Comisiei Sociale din 

23.10.2019 și hotărăște anularea Hotărârii CA nr. 10 din 08.10.2019. 

Având în vedere procesul verbal al Comisiei sociale din 23.10.2019 se aprobă cererea nr. 

22843/04.10.2019 privind scutirea de la plata taxei de studiu în anul universitar 2019-2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind angajarea cu 

contract individual de muncă, pe durată determinată, în regim plata cu ora, a cadrelor didactice numite în 

comisiile pentru inspecțiile speciale și susținerea lucrărilor metodico-științifice, în anul universitar 2019-2020,  

în vederea acordării gradului didactic I,  seria 2018-2020, nominalizate în tabelul anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind încheierea actelor 

adiționale la contractele individuale de muncă, pe durată determinată, în regim plata cu ora, pentru cadrele 

didactice numite în comisiile pentru inspecțiile speciale și susținerea lucrărilor metodico-științifice, în anul 

universitar 2019-2020,  în vederea acordării gradului didactic I,  seria 2018-2020, nominalizate în tabelul 

anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana privind demararea procedurilor 

pentru remedierea defecțiunilor constatate la modul de funcționare a centralei și a instalațiilor termice aferente 

clădirii Palatului Apor, în valoare estimată la 43.070 lei cu TVA.  

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Muntean Maria, în calitate de director 

proiect, privind acordarea a 2 granturi de cercetare de excelență cadrelor didactice conf. univ. dr. Varvara 

Simona și prof. univ. dr. Gligor Mihai, din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660,  

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Muntean Maria, în calitate de director 

proiect, privind achiziția cărților/lucrărilor de specialitate menționate în referatele 23122/08.10.2019, 

25272/29.10.2019 și 25874/04.11.2019 anexate, cu finanțarea cheltuielilor din bugetul proiectului CNFIS-

FDI-2019-0660. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Pentru  încărcarea în platforma e-learning Moodle a cursurilor/suporturilor de 

curs aferente programelor de studii universitare de licență, anul I – IF și programelor de master, anul II – IF, 

departamentele vor transmite către CIDFRFC documentele în format DPF., DOC. sau PPT. până la data de 

15.11.2019.      
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HOTĂRÂREA NR. 11. Nu se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Tulbure Adrian pentru achiziția unor 

materiale publicitare pentru studenții din cadrul DIME, cu plata din bugetul alocat prin FSS pentru participarea 

la conferința SCCSS 2019. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei ec. Câmpean Claudia privind organizarea 

concursului pentru ocuparea pe durată determinată, până la revenirea titularului din concediu pentru îngrijirea 

copilului,  a postului vacant de muncitor calificat – bucătar III, la cantina studențească. Se numește comisia 

de concurs cu următoarea componență: 

Președinte: ec. dr. Găban Vasile Lucian  

Membri:  ec. Câmpean Claudia  

   Luca Silviu  

Secretar:  Muntean Luminița 

Se numește comisia de soluționare a contestațiilor cu următoarea componență: 

Președinte: conf. univ. dr. Muntean Andreea 

Membri:  ec. Hulea Emilia  

   ing. Solyom Ana  

Secretar:  Muntean Luminița 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Analizând referatul dnei ec. Câmpean Claudia privind situația cazării în 

cămine, la data de 05.11.2019, se aprobă redistribuirea celor 16 locuri libere din Căminul studențesc nr. 2 

studenților care au solicitat și nu au fost cazați în cămin în etapele precedente.  

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Consiliul de Administrație ia act de Raportul de evaluare privind starea de 

sănătate a angajaților în anul 2019, întocmit în urma efectuării controlului medical periodic pe 2019. Se 

aprobă, în baza referatului dnei ing. Joldeș Gabriela, înaintare către CLINIMED a solicitării pentru efectuarea 

examenului psihiatric de către persoanele cu afecțiuni neuro-psihice, dacă acestea fac parte din categoria de 

angajați pentru care acest examen se efectuează la recomandarea medicului de medicina muncii.  

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă solicitarea studentului Adam Sebastian, președinte LSUA, privind 

achiziția domeniului de web lsua.ro, pe o perioadă de 10 ani, cu un cost de 12 euro fără TVA/an, care include 

serviciile de înregistrare, mentenanță anuală, transfer și drept de utilizare/folosință.  

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă încheierea protocolului de colaborare cu Liceul Tehnologic de 

Transport „Anghel Saligny” din Simeria având ca obiect realizarea în comun a unor activități de orientare 

școlară și profesională, vizite de lucru, activități de internship, activități în scop educațional, precum și 

promovarea reciprocă a celor două instituții. Responsabil parteneriat: prof. univ. dr. Câmpan Diana. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17.  Se aprobă referatul FDSS privind scutirea de la plata taxei de studiu aferentă 

programului de masterat Management educațional, în anul universitar 2019-2020, conform referatului nr. 

25970/05.11.2019. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare transformarea postului 

vacant de administrator financiar I (M), poz. 10, din cadrul Biroului Personal - Salarizare în post de 

administrator financiar III (S).  

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

Oficiu Juridic        Secretar șef UAB 

Rotar Claudia           Hava Cristina 

 

 


