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

Nr. 5/ 3537/23.02.2022 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 22.02.2022 

 

 

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

data de 22.02.2022, 

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 cererea dlui asist. univ. drd. Petrovici Gabriel Alexandru privind 

prelungirea contractului individual de muncă pe durată determinată pe perioada 04.03.2022 – 03.03.2023.  

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă cererea dnei asist. univ. drd. Hăisan Petronela Lăcrămioara privind 

prelungirea contractului individual de muncă pe durată determinată pe perioada 04.03.2022 – 03.03.2023.  

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă cererea dnei asist. univ. drd. Nicolescu – Șeușan Nicoleta Adina privind 

prelungirea contractului individual de muncă pe durată determinată pe perioada 24.02.2022 – 23.02.2023.  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei ec. Tamara Contor privind demararea procedurilor de 

selecție a unui auditor independent pentru evaluarea situațiilor financiare, cu un cost estimat de 20.000 lei. Comisia 

de selecție va avea următoarea componență: 

Președinte: ec. Dragomir Cosmin 

Membri:  conf. univ. dr.  Tamas-Szora Attila 

   jr. Tomuța Sanda 

Secretar:  Bembea Raluca 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu privind angajarea cu 

contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a persoanelor nominalizate în tabelul anexat, în 

cadrul proiectului Erasmus+, contract 2021-1-RO01-KA131-HED-000008080 (2021-2023). 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatele dnei Adina Petrescu privind aprobarea cererilor de returnare 

a taxelor de studii achitate de către candidații care au depus dosare de admitere pentru Anul pregătitor de limbă 

română pentru cetățenii străini întrucât acesta nu a obținut viza de studii. Din sumele achitate se va reține, după 

caz, taxa de 50 de euro pentru procesarea dosarelor.  

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui Luca Silviu privind achiziția unui autoturism dotat cu 

sistem de frigorific pentru aprovizionarea cantinei cu alimente perisabile.   

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se avizează și se supune aprobării Senatului cererea dnei lect. univ. dr. Oroian 

Boca Maria Loredana pentru susținerea a 2 cursuri din postul de lector, poz. 20 din statul de funcții al DIME, în 

regim plata cu ora, în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022.  

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se avizează și se propune aprobării Senatului modalitatea de desfășurare a 

activităților didactice în semestru al II-lea din anul universitar 2021-2022, respectiv: 

- activitățile în cadrul programelor de studii universitare de licență se vor derula exclusiv cu prezența 

fizică a studenților, cu respectarea măsurilor de protecție impuse de pandemia cu COVID-19; 

- activitățile în cadrul programelor de studii universitare de masterat se vor derula în sistem mixt, 

hibrid, cu prezența cadrelor didactice în sălile de curs/seminar/laborator.  
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HOTĂRÂREA NR. 10. Se avizează și se supune aprobării Senatului introducerea probelor de aptitudini 

vocaționale pentru specializarea PIPP și a probelor de aptitudini sportive pentru specializările EFS și KMS, în 

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii universitare de licență în anul universitar 2022-

2023.  

Se avizează și se supune aprobării Senatului Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii 

universitare de masterat în anul universitar 2022-2023, cu actualizarea criteriilor de admitere la studii universitare 

de masterat, conform propunerilor facultăților.  

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă protocolul încheiat cu Universitatea Tehnică de Construcții din 

București privind organizarea de către această instituție a examenului de licență pentru absolvenții specializării 

Inginerie urbană și dezvoltare regională, în perioada 06 – 07 iulie 2022.  

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Corina Rotar privind prelungirea 

contractelor individuale de muncă a persoanelor nominalizate în referatul anexat, angajate în cadrul proiectului 

ROSE, contract 91/SGU/NC/I.  

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se supune aprobării Senatului solicitarea Fundației „Gaudeamus” 

– Universitatea „Tomis” din Constanța pentru organizarea examenelor de licență pentru absolvenții promoției 

2022 a specializărilor Administrarea afacerilor, Finanțe și bănci și Economia comerțului, turismului, serviciilor 

și managementul calității, în cadrul Facultății de Științe Economice a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, în baza unui protocolului încheiat între cele două instituții. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se avizează și se supune aprobării Senatului cererea dlui asist. univ. dr. Florea 

Bogdan pentru desfășurarea unor activități didactice în cadrul Facultății de Drept a Universității de Vest din 

Timișoara, în regim plata cu ora.  

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă cererile pentru decontarea unor cheltuieli aferente activităților de 

cercetare științifică, conform Ordinului 3747/28.04.2021, astfel: 

- lect. univ. dr. Corcheș Mihai – cheltuieli de participare curs în valoare de 1766 lei; 

- lect. univ. dr. Bostan Roxana – cheltuieli materiale – cărți și publicații în valoare de 1864 lei; 

- asist. univ. drd. Ordean Mircea – taxă publicare articol în valoare de 1531,56 lei. 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se supune aprobării Senatului cererea dlui prof. univ. dr. Mihai 

Himcinschi pentru desfășurarea unor activități didactice în cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, în regim 

plata cu ora. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se avizează și se supune aprobării Senatului propunerea Departamentului de 

Științe Sociale, avizată de Consiliul Facultății de Drept și Științe Sociale, privind demararea procedurilor pentru 

evaluarea periodică a programului de studii universitare de licență Asistență socială.  

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se avizează și se supune aprobării Senatului lista cadrelor didactice care vor 

desfășura activități în regim plata cu ora, cuprinse în posturile didactice în semestrul al II-lea al anului universitar 

2021-2022. 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Hava Cristina 

 


