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

Nr. 1/357/10.01.2023 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 10.01.2023 

 

 

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

10.01.2023, 

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 cererea nr. 30272/15.12.2022 privind restituirea primei tranșe aferente 

taxei de studiu pentru o studentă a Facultății de Drept și Științe Sociale, programul de studii universitare de 

masterat Științe Penale și Criminalistică, anul I. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă încheierea unui Parteneriat între Universitatea „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia și Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, Secția de arc – Sagittarii. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă acordarea a 3 zile  libere, altele decât zilele de săbătoare legală, pentru 

anul 2023, după cum urmează: 23 ianuarie 2023 (luni), 2 iunie 2023 (vineri) și 14 august 2023 (luni), cu 

recuperarea programului de lucru corespunzător. 

Cadrele didactice vor reprograma activitățile didactice, cursuri, seminarii, laboratoare, la o altă dată, cu 

informarea studenților. 

Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic pot recupera cele 8 ore/zi prin: 

- acordarea de timp liber corespunzător orelor suplimentare efectuate în ultimele 60 de zile calendaristice; 

- acordarea unei zile din concediul de odihnă; 

- recuperarea celor 8 ore/zi prin prelungirea programului de lucru până la:  

➢ Data de 28.02.2023, pentru ziua de 23.01.2023, potrivit planificărilor stabilite; 

➢ Data de 30.06.2023, pentru ziua de 02.06.2023, potrivit planificărilor stabilite; 

➢ Data de 31.08.2023 pentru ziua de 14.08.2023, potrivit planificărilor stabilite. 

Conducerile facultăților și ale structurilor funcționale vor înainta Biroului Personal – Salarizare 

planificarea activităților și a recuperărilor, conform modelului anexat, până la data de 31.01.2023.    

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind efectuarea plății activității 

prestate de persoanele nominalizate în comisiile de admitere pentru anul universitar 2022-2023 (sesiunile iulie și 

septembrie 2022), precum și suplimentarea cu 12.928 lei a sumei disponibile plății comisiilor de admitere. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Popa-Gorjanu Cosmin privind plata taxei 

anuale de membru Crossref, în valoare de 275 USD.  

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Lazăr Ioan privind încheierea unui contract 

de comodat între Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Asociația JUS ALBA având ca obiect 

folosința cu titlu gratuit a unui spațiu – Birou din cadrul UAB. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se transmite spre aprobarea Senatului referatul dnei conf.univ.dr. 

Konsag Magdolna Eva privind susținerea de activități didactice de predare în calitate de cadru didactic asociat, 

în regim „plata cu ora”, în limba maghiară, la Universitatea Sapientia Târgu Mureș, Facultatea de Științe Tehnice 

și Umaniste, în semestrul II al anului universitar 2022-2023. 
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HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatele de decontare a cheltuielilor din fondurile pentru cercetare 

științifică, conform Ordinului nr. 3126/11.02.2022, după cum urmează:  

- conf.univ.dr. Paștiu Carmen – 1566,7 Euro, reprezentând cheltuieli taxă publicare articol; 

- cadru didactic asociat Breaz Teodora Raluca Odett – 3225 USD, reprezentând cheltuieli taxă publicare 

articol; 

- conf.univ.dr. Dragolea Larisa-Loredana – 3225 USD, reprezentând cheltuieli taxă publicare articol. 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Carmen Pancu 


