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

          

 

 Nr. 38/22661/15.10.2020 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

adoptate în ședința desfășurată on-line,  în data de 15.10.2020 

 

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

line în data de 15.10.2020, 

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. Având în vedere prevederile HG 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă 

și ale Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, nr. 42/14.10.2020, precum și Hotărârea 

Senatului nr. 1 din 15.10.2020, facultățile vor suspenda temporar activitățile didactice care presupun prezența față 

în față, toate activitățile didactice desfășurându-se doar în sistem on-line. Conducerile facultăților vor lua măsuri 

de respectare a prevederilor legale și vor înștiința studenții asupra tuturor măsurilor întreprinse pentru desfășurarea 

activităților în sistem on-line. 

Se numește responsabil cu gestionarea, monitorizare și implementarea reglementărilor privind combaterea 

pandemiei cu COVID19, dl ec. dr. Găban Vasile Lucian, Directorul General Administrativ al UAB.   

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se supune aprobării Senatului numirea studentei Lazea Luciana 

Daniela, anul II, FIF, în calitatea de membru al Comisiei de Etică și Deontologie Universitară. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Nu se avizează cererea dlui Cotea Felician pentru desfășurarea unor activități 

didactice, în regim de plata cu ora, în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale în calitatea de cadru didactic 

asociat. Cererea va fi înaintată Senatului cu aviz negativ.  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor privind componența nominală 

a comisiilor pentru inspecția specială și pentru susținerea lucrărilor metodico-științifice în vederea acordării 

gradului didactic I, seria 2018-2020, la categoriile: profesori I, învățători și educatori, conform tabelelor anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei inf. Otilia Despa privind organizarea concursului pentru 

ocuparea postului vacant de Informatician III (SSD), poz. 83, din cadrul Biroului IT. Se numesc comisiile din 

cadrul concursului cu următoarea componență: 

Comisia de concurs: 

Președinte:  ec. dr. Vasile Lucian Găban 

Membri:   conf. univ. dr. Corina Rotar 

    inf. Otilia Despa 

Membru supleant: lect. univ. dr. Mihaela Ciortea 

Secretar:   Luminița Muntean 

Comisia pentru soluționarea contestațiilor 

Președinte:  inf. Ionel Mocanu 

Membri:   lect. univ. dr.  Loredana Oroian-Boca 

    inf. Cristian Matei 

Membru supleant: conf. univ. dr. Adriana Bîrluțiu 

Secretar:   Luminița Muntean 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Având în vedere prevederile art. 12, alin 5 din Regulamentul activității 

profesionale a studenților din Ciclul I – studii universitare de licență și Ciclul II – studii universitare de master, 

în anul universitar 2020-2021, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 6/30.06.2020, se aprobă aplicarea acestora și 

pentru studenții aflați în anii II, III/IV de studii, astfel: 

„În cazul în care, studentul înscris în regim cu taxă solicită retragerea de la studii după data începerii 

anului universitar, acesta va fi obligat să achite: 

a. Prima tranșă a taxei de studii, indiferent de data înregistrării cererii de retragere; 
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b. Tranșele II, III, IV ale taxei de studii, se vor achita după caz, în funcție de data la care solicită 

retragerea de la studii, astfel încât la data retragerii studentul să aibă achitate toate tranșele 

scadente.” 

Reglementările de mai sus se aplică și studenților care urmează Programul de pregătire psihopedagogică.  

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Lucian Marina privind angajarea unei 

persoane nominalizată în tabelul anexat, cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, în 

cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0328. 

 

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

concursului pentru ocuparea a 10 posturi de experți activități de consiliere școlară on-line și 3 posturi de experți 

organizare activități de consiliere școlară on-line, în învățământul preuniversitar din jud. Alba, în cadrul 

proiectului CNFIS-FDI-2020-0328.    

Se numesc comisiile din cadrul concursului cu următoarea componență: 

Comisia de concurs 

Președinte: conf. univ. dr. Marina Lucian Viorel 

Membri:  lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia 

   Ing. Joldeș Gabriela 

Secretar:  Muntean Luminița 

Comisia pentru soluționarea contestațiilor 

Președinte: conf. univ. dr. Dragolea Larisa 

Membri:  prof. univ. dr. Dimen Levente 

   Jr. Tomuța Sanda Gabriela 

Secretar:  Muntean Luminița 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se anulează HCA nr. 2/01.09.2020 și se aprobă referatul dlui ec. dr. Vasile Lucian 

Găban privind prelungirea contractului pentru furnizarea de Servicii de curierat, încheiat cu FAN CURIER 

EXPRESS SRL, prin încheierea unui act adițional cu valabilitate de 12 luni, cu menținerea tarifelor negociate în 

2019-2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ovidiu Panaite privind acordarea bursei 

speciale de 200 lei studentului Haidău Darius Mădălin, din anul I, Teologie ortodoxă pastorală, de la Facultatea 

de Teologie Ortodoxă, în conformitate cu art. 4, alin 2 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea 

admiterii la studii universitare de licență în anul universitar 2020-2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare, cererea dlui lect. univ. dr.  Alex 

Agel Hăisan privind desfășurarea unor activități didactice, în anul universitar 2020-2021, în cadrul Facultății de 

Educație fizică și Sport a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Simona Varvara privind modificarea 

contractelor de muncă pe durată determinată și timp parțial ale angajaților din cadrul proiectului CNFIS-FDI-

2020-0256, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Simona Varvara privind reducerea 

timpului de lucru și a numărului de ore prestate în cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0652, conform 

tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Simona Varvara privind angajarea  dnei 

Damian Gianina Elena, în cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0652, conform tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul nr. 22465/14.10.2020, al dnei conf. univ. dr. Simona Varvara 

privind angajarea cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, în cadrul proiectului 

CNFIS-FDI-2020-0256, a persoanelor nominalizate în tabelul anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatele dlui ec. dr. Vasile Lucian Găban, nr. 22401/13.10.2020 și 

22402/13.10.2020, privind demararea procedurilor de scoatere la concurs a următoarelor posturi: 

- Administrator financiar, gr. II (S), poz. 21 în cadrul Serviciului Tehnic și de Investiții; 
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- Paznic, poz. 121 în cadrul Serviciului de Pază. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă solicitarea dlui Duma Bogdan, în calitate de Director al Clubului 

Sportiv Universitatea din Alba Iulia, pentru încheierea unui acord de parteneriat având ca scop asigurarea de către 

UAB a transportului studenților la competițiile sportive. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr.  Mihai Corcheș privind organizarea 

concursului de ocupare a postului vacant de Expert dezvoltare și pilotare program antreprenorial, în cadrul 

proiectului CEO Antreprenor – Competitivitate, Excelență, Oportunitate!, finanțat prin POCU 2014-2020, cod 

124185. Se numesc comisiile din cadrul concursului cu următoarea componență: 

Comisia de concurs 

Președinte: Corcheș Mihai Teopent 

Membri:  Muntean Andreea Cipriana 

   Tamas-Szora Atila 

Secretar:  Kiss Roxana Virginia 

Comisia pentru soluționarea contestațiilor 

Președinte: Kadar Manuela 

Membri:  Begov-Ungur Andreea Ramona 

   Cioca Ionela Cornelia 

Secretar:  Kiss Roxana Virginia 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ovidiu Panaite privind plata taxei pentru 

înregistrarea în RNCIS a specializării Traducere și interpretare (Germană-Engleză). 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Având în vedere vacantarea funcției de Director al Departamentului de Educație 

Fizică și Sport, se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare propunerea FDSS de organizare a alegerilor 

academice parțiale, cu următorul calendar: 

04-06 noiembrie 2020 – depunerea candidaturilor 

11 noiembrie 2020 – desfășurarea alegerilor 

16 – 20 noiembrie 2020 – validarea rezultatelor în Consiliul FDSS 

25 noiembrie 2020 – validarea alegerilor în Senat 

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă referatele dlui lect. univ. dr.  Cosmin Popa-Gorjanu, nr. 

21948/09.10.2020, 22108/12.10.2020 și 22133/12.10.2020, privind achiziția publicațiilor din listele anexate, 

propuse de următoarele departamente: DIAM, DSS, DFB, DPPD, DEFS, finanțate din bugetul proiectului CNFIS-

FDI-2020-0453.  

 

HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Dorin Popa privind angajarea, în cadrul 

proiectului PN-III-P2-2.1-PED-2019-3739, a persoanelor nominalizate în tabelul anexat, cu contract individual 

de muncă pe durată determinată și timp parțial. 

 

 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Hava Cristina 

  

 

 


