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

Nr. 43 / 25370/12.11.2020 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 12.11.2020 

 

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

ședința on-line în data de 12.11.2020, 

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

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și a Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului de Administrație,  

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă Planul de tipărituri în Seria Didactica, pe anul universitar 2020-

2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă cererea dlui asist. univ. dr. Lucian Vasile Bâgiu pentru acordarea 

unui concediu fără plată în perioada 01.12.2020 – 30.09.2021, cu rezervarea postului, în baza art. 304, alin. 

11 din Legea 1/2011. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei Gabriela Joldeș privind acordarea unui salariu 

diferențiat echivalent unui salar minim pe economie, finanțat din venituri proprii, cu încadrare în bugetul 

alocat admiterii, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Vasile Lucian Găban privind măsurile 

implementate în UAB, în conformitate cu prevederile OUG nr. 192/05.11.2002, pentru prevenirea și 

combaterea efectelor epidemiei de COVID19 precum și stabilirea programului de lucru al salariaților de 

către șefii fiecărei structuri administrative și de secretariat din UAB. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind plata comisiei 

de doctorat numită prin Decizia Rectorului nr. 24201/1684/03.11.2020, în vederea susținerii tezei de 

doctorat de către Hint (Ștefan) Mihaela, în domeniu Contabilitate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu privind plata 

către European University Association a sumei de 2666 euro, reprezentând taxa anuală a UAB în calitatea 

de membru al acesteia. Taxa se suportă din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2020-0196. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei ing. Gabriela Joldeș privind achiziția unui copiator 

necesar pentru dotarea Biroului Personal Salarizare, în valoare estimată la 20.000 lei, cu TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Lucian Marina privind angajarea 

persoanelor nominalizate în referatul nr. 25223/11.11.2020, cu contract de muncă pe durată determinată și 

timp parțial, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0328. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ovidiu Panaite privind plata către 

ARACIS a taxei de evaluare externă în vederea autorizării specializării Traducere și interpretare (germană-

engleză), din domeniul de licență Limbi moderne aplicate.  
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HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ovidiu Panaite privind plata taxei de 

înscriere și înregistrare în RNCIS a calificării  obținute prin programul de masterat Educație muzicală, 

folclor și culturi muzicale, din domeniul Muzică. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Carmen Paștiu privind angajarea 

persoanelor nominalizate în referatul nr. 24493/06.11.2020, cu contract de muncă pe durată determinată și 

timp parțial, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0061. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu privind plata 

sumei de 2104,30 euro, reprezentând abonamentul pe anul 2020 la revistele menționate în documentul 

anexat, nr. 25052/10.11.2020, suportată din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2020-0453. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu privind 

decontarea sumei de 1000 euro, reprezentând costurile serviciilor de revizie lingvistică a articolelor din nr. 

13/2020 al revistei JoLIE, suma fiind suportată din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2020-0453. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu privind 

achiziția titlurilor de carte, actualizate, propuse de Facultatea de Teologie Ortodoxă, în valoare de 78.139 

lei, suma fiind suportată din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2020-0453.  

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Lucian Popa privind achiziția unei 

licențe academice MATLAB, în valoare de 2100 euro+ TVA.  

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Simona Varvara privind angajarea 

unei persoane și modificarea contractelor de muncă a persoanelor angajate în cadrul proiectului CNFIS-

FDI-2020-0256, conform referatului nr. 24962/09.11.2020.  

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Hava Cristina 

 


