
 
 

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

Nr. 44 / 26251/19.11.2020 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 19.11.2020 

 

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

de 19.11.2020, 

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. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Sorin Albu privind achiziția unei 

ghilotine manuale de tăiere a mozaicului necesară lucrărilor din cadrul specializării Artă sacră, în valoare 

estimată de 21.000 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se respinge cererea nr. 26069/18.11.2020 pentru acordare unei burse de merit 

având în vedere că solicitantul nu îndeplinește condiția de integralist, în conformitate cu art. 8, alin (8) din 

Regulamentul de acordare a burselor.  

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare componența comisiilor de 

concurs, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și a comisiilor de analiză a îndeplinirii condițiilor de 

ocuparea a posturilor pentru posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 

2020 – 2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind organizarea 

concursurilor pentru ocuparea a 3 posturi de formatori și a 2 posturi de tutori în cadrul proiectului POCU 

2014 – 2020, cod SMIS 2014+: 125040. Se constituie comisiile din cadrul concursurilor cu următoarea 

componență: 

Comisia de concurs 

Președinte: prof. univ. dr. Mihai Himcinschi 

Membri:  conf. univ. dr. Manuella Kadar 

   ec. Tamara Contor 

Membru supleant: Sanda Tomuța 

Secretar:  Roxana Kiss 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

Președinte: prof. univ. dr. Mihai Gligor 

Membri:  conf. univ. dr. Raluca Ivan 

   Gabriela Joldeș 

Secretar:  Roxana Kiss 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Lucian Marina privind angajarea  cu 

contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a persoanelor nominalizate în documentul 

anexat, nr. 26148/19.11.2020, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0328. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă încheierea unui acord de colaborare cu Universitatea Tibiscus 

din Timișoara în scopul participării celor două instituții la activități teoretico-științifice și aplicative 

derulate în cadrul unor manifestări științifice. 
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HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă transferul unui loc bugetat vacantat, de la specializarea 

Informatică, anul II, la specializarea Drept, anul II, pentru o perioadă de 2 ani. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Dan Topor privind achiziția unui 

copiator necesar secretariatului Facultății de Științe Economice, în valoare estimată de 20.000 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare propunerea dlui conf. 

univ. dr. Dan Topor pentru transformarea postului vacant de secretar debutant (S) din cadrul 

Secretariatului Facultății de Științe Economice, în secretar debutant (SSD). În urma aprobării  

Senatului, se vor demara procedurile pentru scoaterea la concurs a postului, pe durată determinată. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Având în vedere solicitarea dlui conf. univ. dr. Dan Topor, nr. 

25900/16.11.2020, se vor demara acțiunile de analiză și implementare a soluțiilor tehnice pentru generarea 

FAZ-urilor (pentru funcțiile de bază și funcțiile ocupate în regim de plata cu ora), precum și a Anexelor 16, 

17 și Anexa la fișa postului, din aplicația INTRANET. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare cererea dlui prof. univ. 

dr. Adrian Tulbure pentru desfășurarea unor activități didactice, în anul universitar 2020 – 2021, în regim 

plata cu ora, în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare a Universității din Pitești.  

 

HOTĂRÂREA NR. 12. În conformitate cu Art. 129 din Legea 62/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, se inițiază negocierea Contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul UAB în 

data de 15.12.2020, ora 10.00, respectiv în data de 05.01.2020, ora 12.00. 

Comisia de negocierea a UAB va avea următoarea componență: 

- prof. univ. dr. Daniela Breaz – Rector 

- conf. univ. dr. Muntean Andreea – Prorector 

- conf. univ. dr. Ovidiu Panaite – Prorector 

- conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu – Prorector 

- ec. dr. Vasile Lucian Găban – Director General Administrativ 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Hava Cristina 

 


