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

Nr. 6/ 4148/02.03.2022 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 02.03.2022 

 

 

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

02.03.2022, 

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 conf. univ. dr. Baciu Adriana privind plata taxei de 

evaluare periodică externă, de către ARACIS, a programului de studii universitare de licență Asistență socială, în 

vederea menținerii acreditării.    

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui ec. Dragomir Cosmin privind reabilitarea corpului C – 

aripa veche (zona bar) și includerea obiectivului pe lista de investiții cu o valoare estimată de 450.000 lei (cu TVA 

inclus).  

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui ec. Dragomir Cosmin privind reabilitarea centralei termice 

aferentă Căminului studențesc nr. 2 și includerea obiectivului pe lista de investiții cu o valoare estimată de 260.000 

lei (cu TVA inclus).  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui ec. Dragomir Cosmin privind achiziția modulului 

informatic EMSYS – program de gestiune a cantinei, barului și a căminelor studențești, cu o valoare estimată de 

60.000 lei (TVA inclus).  

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor pentru achiziția unui număr 

suplimentar de caractere, respectiv 150.000.000, necesare pentru Sistemul anti - plagiat de comparare electronică 

a documentelor, cu o valoare estimată de 18.000 lei fără TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind retribuirea referenților 

numiți în comisia de evaluare  a tezei de doctorat susținută de drd. Oprea Elena Mădălina, din cadrul Școlii 

Doctorale de Istorie.   

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei ing. Joldeș Gabriela privind organizarea și desfășurarea 

concursului pentru ocuparea postului vacant de referent, gr. III (SSD)  - specialist în domeniul securității și 

sănătății în muncă în cadrul Compartimentului SSM, respectiv condiții de participare, probele de concurs, 

tematica și bibliografia, calendarul concursului. Se numesc comisiile de concurs cu următoarea componență: 

Comisia de concurs 

Președinte: ec. Dragomir Cosmin 

Membri:  prof. univ. dr. Tulbure Adrian 

   ing. Solyom Ana 

Membru suplean: ing. Albesc Simona 

Secretar:  Muntean Luminița 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

Președinte: conf. univ. dr.  Rîșteiu Mircea 

Membri:  ing. Joldeș Gabriela 

   ing. Muntean George Marian 
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Membru supleant: ing. Mărginean Mariana 

Secretar:  Muntean Luminița 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă cererea dlui lect. univ. dr. Mara George Marius privind rezervarea 

postului de lector, poziția 18 din statul de funcții al Departamentului de Științe Juridice și Administrative, în baza 

art. 304, alin. 6 și 7 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, întrucât norma de bază este în cadrul Tribunalului 

Alba. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă cererea dnei drd. Neamțu-Popescu Adela privind prelungirea 

contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată pentru postul de asistent - doctorand, în cadrul 

Departamentului de Educație Fizică și Sport, până la data de 04.03.2023.  

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui ec. Dragomir Cosmin privind implementarea plății cu 

cardul pentru plățile efectuate în cadrul casieriei, a cantinei și a barului din incinta universității. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Câmpan privind achiziția pachetului 

de promovare a Admiterii 2022-2023 în mass-media din jud. Alba, Hunedoara, Cluj și Mureș, cu o valoare estimată 

de 60.000 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei Claudia Câmpean privind condițiile de participare, probele 

de concurs, tematica și bibliografia și calendarul concursului pentru ocuparea postului vacant de administrator 

patrimoniu, III (S), din cadrul Serviciului Social, cu atribuții de administrare a noului cămin studențesc. Se 

numesc comisiile de concurs cu următoarea componență: 

Comisia de concurs 

Președinte: ec. Dragomir Cosmin 

Membri:  ec. Câmpean Claudia 

   ec. Ciobotă Virgil    

Secretar:  Bembea Raluca 

Membru supleant: ec. Contor Tamara 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

Președinte: ing. Solyom Ana 

Membri:  ing. Joldeș Gabriela 

   ing. Muntean George Marian 

Secretar:  Bembea Raluca 

Membru supleant: ing. Albesc Simona 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se respinge cererea dlui drd. Boc Ovidiu privind scutirea de plată a taxei aferente 

perioadei de prelungire a studiilor doctorale din cadrul Școlii Doctorale de Teologie.  

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Hava Cristina 

 


