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

Nr. 3/2132/01.02.2022 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

întrunit în data de 01.02.2022  

 

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

01.02.2022, 

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 dnei Gabriela Joldeș privind completarea Anexei 6  - Centralizatorul 

activităților care nu sunt cuprinse în posturile didactice din statele de funcții și care sunt salarizate în regim de „plata cu 

ora” – la PO-04-BPS privind stabilirea drepturilor salariale.  

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Silvia Maican privind angajarea, cu contract 

individual de muncă cu timp parțial, încheiat pe durată determinată, în regim de „plata cu ora” în cadrul comisiei de 

concurs în vederea ocupării postului vacant de profesor universitar poziția 14 din statul de funcții al departamentului, a 

următoarelor cadre didactice din afara universității: 

- Prof. univ. dr. Micu Adrian – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

- Prof. univ. dr. Vegheș Călin – Academia de Studii Economice din București 

- Prof. univ. dr. Dumitru Ionel - Academia de Studii Economice din București 

- Prof. univ. dr. Orzan Mihai - Academia de Studii Economice din București 

- Prof. univ. dr. Epuran Gheorghe – Universitatea „Transilvania” din Brașov 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Silvia Maican privind angajarea, cu contract 

individual de muncă cu timp parțial, încheiat pe durată determinată, în regim de „plata cu ora” în cadrul comisiei de 

concurs în vederea ocupării postului vacant de profesor universitar poziția 13 din statul de funcții al departamentului, a 

următoarelor cadre didactice din afara universității: 

- Prof. univ. dr. Vegheș Călin – Academia de Studii Economice din București 

- Prof. univ. dr. Dumitru Ionel - Academia de Studii Economice din București 

- Prof. univ. dr. Orzan Gheorghe - Academia de Studii Economice din București 

- Prof. univ. dr. Epuran Gheorghe – Universitatea „Transilvania” din Brașov 

- Prof. univ. dr. Dobre Costinel – Universitatea de Vest din Timișoara 

.HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr.  Ionela Cioca privind angajarea, cu contract 

individual de muncă cu timp parțial, încheiat pe durată determinată, în regim de „plata cu ora” în cadrul comisiei de 

concurs în vederea ocupării postului vacant de profesor universitar poziția 13 din statul de funcții al departamentului, a 

următoarelor cadre didactice din afara universității: 

- Prof. univ. dr. Tiron Tudor Adriana – Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj Napoca 

- Prof. univ. dr. Ionescu Feleagă Liliana - Academia de Studii Economice din București 

- Prof. univ. dr. Siminică Marian – Universitatea din Craiova 

- Prof. univ. dr. Georgescu Iuliana Eugenia – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 

- Prof. univ. dr. Dănescu Tatiana – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil 

Palade” din Târgu Mureș 

- Prof. univ. dr. Răchișan Paula Ramona – Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj Napoca 

- Prof. univ. dr. Bogdan Victoria – Universitatea din Oradea 

- Prof. univ. dr. Hațegan camelia Daniela – Universitatea de Vest Timișoara 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Andreea Muntean privind achiziționarea  

serviciilor de promovare on-line a ofertei educaționale din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

pentru sesiunea de admitere vară-toamnă 2022. 
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HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Daniel Breaz privind angajarea unei persoane în 

cadrul proiectului cu titlul „Stagii de practică pentru studenții UAB”, POCU 131606, conform tabelului anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei Tamara Contor privind achiziționarea publicației „Consilier 

Contabilitate Instituții publice”. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Corina Rotar privind aprobarea criteriilor 

generale de alocare a kit-urilor de instruire a studenților din grupul țintă al proiectului DARIS-ROSE SGU/AG91. 

 

HOTĂRÂREA NR.  9. Se aprobă referatul dnei Simona Albesc privind reînnoirea contractului de service pentru 

aparatura din dotarea Biroului de tipografie, precum și pentru copiatoarele și imprimantele din cadrul Universității. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui conf. univ dr. Gabriel Bărbuleț privind calendarul examenelor 

de licență și disertație, sesiunea februarie 2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Câmpan privind realizarea de plase 

personalizate cu sigla UAB, destinate promovării Universității. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Câmpan privind realizarea unui mash 

pentru promovarea imaginii Universității. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă cererea dlui Virgil Ciobotă privind continuarea activității, pe perioadă de un 

an începând cu data de 11.03.2022, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

  

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind retribuirea comisiei de 

doctorat (conform Hotărârii Senatului din data de 31.01.2019), din taxa de susținere a tezei de doctorat, cu următoarea 

componență: 

Președinte : Prof. univ. dr. habil. Diana Manuela Câmpan 

Referenți:    Prof. univ. dr. habil. Andrei Terian 

      Prof. univ. dr. habil. Vasile Spiridon 

      Lect. univ. dr. Paul Nanu 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Consiliul de Administrație ia act de Informarea dlui conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu 

privind activitatea Centrului de relații internaționale pentru implementarea strategiei de internaționalizare a Universității 

„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu privind returnarea taxei de 

școlarizare aferentă anului 2021-2022, achitată de dna Mary Elias. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Andreea Muntean privind lista de nominalizare 

a directorilor în cadrul competiției CNFIS Fondul de Dezvoltare Instituțională – FDI 2022, după cum urmează: 

 

- Domeniul 1: creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul 

superior – Director Marina Lucian 

- Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România – Director Melinte Daniel 

- Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților – 

Director Paștiu Carmen 

- Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice 

– Director Varvara Simona 

- Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități – Director Popa-Gorjanu 

Cosmin 

- Domeniul 7: corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră – 

Director Dragolea Larisa 
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HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dlui Ruscă Marcel privind tipărirea suportului de curs „Ingineria 

traficului urban” în Seria Didactica. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Cristina Todor privind întocmirea de acte 

adiționale la contractele individuale de muncă cu timp parțial, încheiat pe durată determinată, în regim de „plata cu ora” 

a cadrelor didactice care fac parte din comisia de susținere a colocviului pentru obținerea gradului didactic I, seria 2022-

2024, conform tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă următoarele referate de decontare a unor cheltuieli pentru cercetarea științifică, 

conform ordinului 3747/28.04.2021: 

- Kadar Manuella – cheltuieli de publicare articol și de participare la conferință în valoare de 967,2 lire sterline 

(5933,68 lei) 

- Cenar Iuliana – cheltuieli de revizuire lingvistică (proofreading) a unui articol în valoare de 1085,97 lei 

- Cenar Iuliana – cheltuieli de revizuire lingvistică (proofreading) a unui articol în valoare de 1063,71 lei 

- Cenar Iuliana – cheltuieli de revizuire lingvistică (proofreading) a unui articol în valoare de 930,93 lei 

- Dănulețiu Adina Elena – taxă de publicare articol în revistă în valoare de 375 lei 

- Hăisan Angel-Alex – taxă de participare la conferință în valoare de 314,60 Euro 

- Topor Ioan Dan – taxă prelucrare articol în valoare de 200 Euro 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă referatul nr. 2112/01.02.2022 cu privire la înlocuirea dlui conf. univ. dr. 

Bărbuleț Gabriel Dan, din calitatea de președinte al comisiei de concurs organizată pentru ocuparea a 3 posturi de paznic 

din cadrul Serviciului de Pază, cu dl. Director General Administrativ ec. Dragomir Cosmin. 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz  

 

 

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar  

     Sanda Tomuța               Liliana Cocian 


