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

Nr. 4/3022/16.02.2022 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

întrunit în data de 15.02.2022  

 

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

15.02.2022, 

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 Cristina Hava privind numirea comisiei pentru implementarea 

Legii 269/2004 privind acordarea ajutorului financiar pentru achiziția de calculatoare, în anul 2022, cu următoarea 

componență: 

Președinte: conf. univ. dr. Ovidiu Panaite  

Membri:      conf. univ. dr. Larisa Dragolea – Președinte Comisiei Senatului pentru relația cu studenții  

     ec. Tamara Contor – contabil șef 

       ec. Claudia Câmpean – Șef Serviciu Social 

   Bogdan Mălina - student 

Secretar:  Cristina Hava  

Comisia de soluționare a contestațiilor: 

Președinte: prof. univ. dr.  Valer Daniel Breaz 

Membri:  conf. univ. dr. Andreea Muntean 

   ec. Cosmin Dragomir 

Secretar:  Cristina Hava  

  

 HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor privind plata activităților desfășurate 

de către cadrele didactice cu ocazia colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2022-2024, în regim plata cu ora, 

conform listei anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor privind validarea listei 

conducătorilor științifici pentru coordonarea lucrărilor metodico-științifice a cadrelor didactice admise la gradul didactic 

I, seria 2022-2024, conform documentului anexat.    

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei ing. Ana Solyom privind achiziția, prin procedură simplificată, 

a serviciilor de proiectare, respectiv de execuție a lucrărilor de amenajări exterioare (parcaje, alei, drumuri, zone verzi) 

din incinta Căminului studențesc construit de CNI, în Alba Iulia, str. Pinului nr. 45, cu o valoare estimată de 1.000.000 

lei cu TVA inclus. 

Președinte: ec. Dragomir Cosmin 

Membri:  ing. Solyom Ana 

   Ruscă Daniela 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui Muntean George Marian privind achiziția serviciilor de 

deratizare și dezinsecție, cu o valoare estimată de 50.000 lei (fără TVA) și încheierea unui nou contract.  

Comisia de evaluare a ofertelor va avea următoarea componență: 

Președinte: ec. Dragomir Cosmin 

Membri:  Muntean George 

   Bembea Raluca 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se respinge cererea dnei Beteag Antonia, fostă studentă a UAB, pentru achitarea 

contravalorii alocației bugetare de care a beneficiat în cadrul UAB în vederea ocupării unui loc bugetat la o altă 

universitate, având în vedere că programul la care a fost admisă nu se încadrează în prevederile art. 42, lit. b) din OUG 

49/ 2014.  
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HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei Tamara Contor privind demararea procedurii de selecție a unui 

evaluator autorizat în vederea realizării reevaluării imobilelor aparținând UAB. Comisia de selecție va avea următoarea 

componență: 

- ec.  Dragomir Cosmin 

- conf. univ. dr. Tamas – Szora Attila 

- ing. Solyom Ana  

 

HOTĂRÂREA NR. 8. În vederea completării chestionarelor on-line care vizează persoanele cu dizabilități, 

fiecare facultate va selecta studenții care vor participa la această cercetare statistică după cum urmează: 

- Se selectează 20 de studenți fără dizabilități de către fiecare facultate; 

- Se selectează cei 4 studenți cu dizabilități raportați în platforma ANS la 01.10.2021.  

Studenților selectați li se va transmite link-ul disponibil comunicat de ME pentru completarea chestionarelor.  

 

HOTĂRÂREA NR.  9. Se avizează și se propune aprobării Senatului transferul postului vacant de administrator 

patrimoniu (Sala de sport) III (S) din cadrul Serviciului administrare patrimoniu și de aprovizionare, în cadrul Serviciul 

social, cu atribuții de administrare a noului cămin studențesc.     

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se avizează și se propun aprobării Senatului procedurile operaționale elaborate în cadrul 

Serviciului Social:  

PO-SERVICIUL SOCIAL-02 privind încasarea taxei de cămin; 

PO-SERVICIUL SOCIAL-03 privind cazarea în Casa de oaspeți a UAB; 

PO-SERVICIUL SOCIAL-06 privind aprovizionarea, eliberarea și consumul din magazie a produselor alimentare 

din cadrul cantinei; 

La data aprobării procedurilor de către Senat se avizează abrogarea procedurilor SEAQ_PO_SERVICIUL 

SOCIAL_02, SEAQ_PO_SERVICIUL SOCIAL_03, SEAQ_PO_SERVICIUL SOCIAL_06. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se avizează și se propune aprobării Senatului Procedura operațională PO_BPS_09 

privind promovarea în trepte/gradații profesionale și promovarea în urma absolvirii învățământului de lungă sau 

scurtă durată din domeniul postului, elaborată în cadrul Biroului Personal – Salarizare PO-BPS-02; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatele dnei Adina Petrescu pentru returnarea sumelor reprezentând taxa 

de studii, către studenții străini care au aplicat pentru admiterea în anul universitar 2021-2022 dar nu au primit permisul 

de ședere în Romania. Din suma achitată se va reține după caz, taxa pentru procesarea dosarului de candidatură.  

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind angajarea cu contract 

individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a membrilor Biroului de digitalizare, verificare a tezelor de 

doctorat și formarea de formatori în etică și integritate, nominalizați în documentul anexat.   

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui Daniel Melinte privind achiziția materialelor publicitare 

necesare pentru desfășurarea Caravanei Admiterii 2022, în valoare estimată de 8.000 lei.  

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Manuella Kadar privind participarea UAB în 

calitate de participant indirect la faza de preselecție, alături de Continental Romania, la depunerea cererii de finanțare 

pentru proiectul Automotive Systems smart Energy Efficient Transducers – Innovation across value Chain, cu o valoare 

totală de 4,2 mil euro.   

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Manuella Kadar privind participarea UAB în 

calitate de partener la depunerea cererii de finanțare pentru proiectul INNOTECH, cod 141080, având titlul Student 

antreprenor în regiunea Centru, contractat de Asociația Exino în parteneriat cu Dast Training Center SRL.  

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se avizează și se propune aprobării Senatului referatul dnei conf. univ. dr. Andreea 

Muntean privind alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul UAB pe anul 2022 pentru susținerea publicării rezultatelor 

cercetării științifice distribuită pe departamente conform documentului anexat.  
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HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Sorin Șimon privind achiziția serviciilor de cazare 

și masă la care se adaugă cheltuielile de transport pe cablu, pentru studenții din anul I de la specializările EFS și KMS, 

care desfășoară stagiu de Aplicații practice – discipline sportive de iarnă, conform planului de învățământ.  

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Sorin Șimon privind achiziția unui număr de 100 

teste rapide de salivă antigen COVID – 19 necesare testării studenților și cadrelor didactice care participă la Aplicații 

practice – discipline sportive de iarnă.  

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se avizează și se propune aprobării Senatului Raportul cu privire la activitatea 

desfășurată în anul 2021 de către responsabilul cu protecția datelor personale din cadrul UAB. 

 

HOTĂRÂREA NR. 21.  Se aprobă următoarele referate de decontare a unor cheltuieli pentru cercetarea 

științifică, conform ordinului 3747/28.04.2021: 

- Breaz Valer Daniel – cheltuieli de publicare articol în valoare de 1.623,08 euro; 

- Brudiu Răzvan – cheltuieli de publicare articol și cheltuieli de revizuire lingvistică (proofreading) a unui 

articol în valoare de 1500 lei. lei 

HOTĂRÂREA NR. 22. Luând act de referatul dnei conf. univ. dr. Laura Cetean – Voiculescu, nr. 

2923/14.02.2022, Consiliul de Administrație propune Senatului spre aprobare componența comisiei pentru cercetarea 

disciplinară prealabilă a sesizărilor și a abaterilor vizând un cadru didactic din cadrul Departamentului de Științe Juridice 

și Administrative. 

Președinte: conf. univ. dr. Ada Hurbean 

Membri:  conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu 

lect. univ. dr. Bogdan Florea 

   asist. univ. dr. Mara George 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz  

 

 

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

     Sanda Tomuța        Cristina Hava  


