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Nr. 3 / 1688 / 27.01.2020 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 23.01.2020 

 

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

data de 23.01.2020, 

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 nr. 1543/23.01.2020, al dlui lect. univ. dr. Corcheș Mihai, 

în calitatea de coordonator proiect partener POCU 2014-2020, cod 124185, privind angajarea, cu contract de 

muncă pe durată determinată cu timp parțial, a persoanelor nominalizate în tabelul anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul nr. 1542/23.01.2020, al dlui lect. univ. dr. Corcheș Mihai, 

în calitatea de coordonator proiect partener POCU 2014-2020, cod 124185, privind modificarea contractelor 

individuale de muncă ale persoanelor angajate în proiect, nominalizate conform referatului anexat, prin 

modificarea tarifului orar brut/oră, de la 86 lei/oră la 84,1 lei/oră. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul nr.1544/23.01.2020, al dlui lect. univ. dr. Corcheș Mihai, 

în calitatea de coordonator proiect partener POCU 2014-2020, cod 124185, privind modificarea unui contract 

individual de muncă, conform tabelului anexat. 

 

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

8 zile de concediu de odihnă suplimentar pe anul 2020, acordat personalului didactic auxiliar, personalului 

nedidactic și personalului de cercetare, conform Contractului Colectiv de Muncă al UAB, după cum urmează: 

 4 zile în perioada 21.12.2020 – 24.12.2020 

 4 zile în perioada 28.12.2020 – 31.12.2020.   

 

 HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei ec. Câmpean Claudia pentru achiziția: Servicii de 

furnizare produse alimentare pentru cantina Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe o perioadă 

de 12 luni, cu o valoare estimată de 416.245 lei. 

 

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

colocviului de admitere pentru obținerea gradului didactic I, seria 2020-2022, pentru candidata Bălan Anca, în 

data de 04 februarie 2020. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Iuga Iulia privind angajarea, cu contract 

de muncă pe durată determinată, în regim de plata cu ora, a cadrelor didactice din afara UAB care au fost 

numite în comisia de concurs pentru ocuparea postului de conferențiar, poziția 14, din statul de funcții al 

Departamentului de Finanțe – Contabilitate, conform tabelului anexat. 

  

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Dumitran Daniel privind angajarea, cu 

contract de muncă pe durată determinată, în regim de plata cu ora, a cadrelor didactice din afara UAB care au 

fost numite în comisia de concurs pentru ocuparea postului de conferențiar, poziția 4, din statul de funcții al 

Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie, conform tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Bărbuleț Gabriel privind angajarea, cu 

contract de muncă pe durată determinată, în regim de plata cu ora, a cadrelor didactice din afara UAB care au 

fost numite în comisia de concurs pentru ocuparea postului de profesor, poziția 22, din statul de funcții al 

Departamentului de Filologie, conform tabelului anexat. 
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HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Himcinschi Mihai privind angajarea, 

cu contract de muncă pe durată determinată, în regim de plata cu ora, a cadrelor didactice din afara UAB care 

au fost numite în comisia de concurs pentru ocuparea postului de conferențiar, poziția 21, din statul de funcții al 

Departamentului de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă, conform tabelului anexat. 

  

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona privind plata către 

ARACIS a taxei de evaluare periodică externă a programului de studii universitare de licență Finanțe și bănci 

(IF), din cadrul Facultății de Științe Economice. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian privind achiziția: 

Servicii de întreținere și reparații a echipamentelor tipografice, precum și a copiatoarelor și imprimantelor 

din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu o valoare estimativă de 5000 lei fără TVA/an. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Popa Maria privind programarea a 7 

zile din concediul de odihnă, aferent anului universitar 2017-2018, neefectuate de către dl conf. univ. dr. 

Dănulețiu Dan, în luna februarie 2020. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă cererea dlui Bera Florin pentru închirierea sălii de sport în vederea 

desfășurării unor activități sportive - fotbal, cu tarif de 100 lei/oră. 

  

 HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă cererea dnei Coșerean Andreea pentru închirierea sălii de sport în 

vederea desfășurării unor activități sportive - baschet, cu tarif de 100 lei/oră. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă cererea dlui Petropulos Cristian, reprezentant al Asociației 

Județene de Fotbal Alba, pentru închirierea sălii de sport în vederea desfășurării Campionatului Județean de 

Fotbal, cu tarif de 100 lei/oră. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu Școala de Dans Modern 

Chirilă pentru organizarea Concursului Național de Dans Modern “Bucuria Dansului”, în zilele de 4 și 5 

aprilie 2020. 

  

HOTĂRÂREA NR. 18. 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, ale cadrelor 

didactice care au fost numite în comisiile pentru colocviul de admitere pentru obținerea gradului didactic I, seria 

2020-2022, conform tabelului anexat. 

  

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Iordăchescu Teodora privind 

participarea UAB la competiția de proiecte Erasmus+ KA2, Capacity Building, în calitate de partener al 

proiectului Steering Transition and Advancement of Tertiary Underrepresented Students (STATUS), depus de 

Prescolar Teacher Training College Mihailo Palov  din Vrsac, Serbia. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Câmpan Diana pentru realizarea 

materialelor de promovare a UAB, tip set de 10 cărți poștale ilustrate, harta istorică a Cetății Alba Carolina și 

cutie cartonată personalizată, în română și engleză, 100 bucăți. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 21. Se avizează referatul dlui prof. univ. dr. Dimen Levente privind efectuarea 

unor activități didactice, în regim de plata cu ora, din postul de asistent, poz. 3 și asistent, poz, 6, din statul de 

funcții aferent învățământului la distanță, specializarea PIPP (Deva), de către dna drd. Mureșan Maria, având în 

vedere încetarea contractului de muncă a dnei Gavrilă Jic Alexandra. Propunerea se va înainta Senatului spre 

aprobare. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 22. Se avizează referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind efectuarea 

activităților didactice, în regim plata cu ora, din postul de asistent, poz. 10 din statul de funcții al DPPD și din 

postul de asistent, poz. 4 , din statul de funcții aferent învățământului la distanță, specializarea PIPP (Alba Iulia), 

de către cadrele didactice nominalizate în tabelul anexat, având în vedere încetarea contractului de muncă a dnei 

Jidveian Adela. Propunerea se va înainta Senatului spre aprobare. 
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HOTĂRÂREA NR. 23. Se avizează referatul dnei conf. univ. dr. Cetean Voiculescu Laura privind 

efectuarea unor activități didactice, în regim plata cu ora, din posturile de conferențiar, poz. 4, conferențiar, poz. 

5 și a postului de lector, poz. 21 din statul de funcții al Departamentului de Științe Juridice și Administrative, de  

către cadrele didactice nominalizate în tabelul anexat, având în vedere vacantarea posturilor. Propunerea se va 

înainta Senatului spre aprobare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 24. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului propunerea DPPD și a 

Facultății de Științe Economice privind modificarea tarifului de salarizare pe ora convențională, pentru 

activitățile desfășurate la forma de învățământ la distanță, în regim de plata cu ora, de la 26,566 lei/oră la 45 

lei/ora.  

 

 HOTĂRÂREA NR. 25. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului propunerea Consiliul 

Facultății de Teologie Ortodoxă pentru înființarea programului de studii universitare de masterat Religie și 

geopolitică, din domeniul de masterat acreditat Teologie.  

 

 HOTĂRÂREA NR. 26. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului comisiile electorale pentru 

desfășurarea alegerilor academice pentru mandatul 2020 – 2024. 

  

  

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

Oficiu Juridic        Secretar șef UAB 

Rotar Claudia           Hava Cristina 
 

 

 


