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

Nr. 8/ 5135/15.03.2022 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 15.03.2022 

 

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

15.03.2022, 

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 ec. Contor Tamara privind demararea procedurilor de 

selecție a unui auditor independent în vederea auditării cererii de rambursare finală în cadrul proiectul POC 

146739, cu cheltuieli estimate în valoare de 4000 lei, suportate din venituri proprii. 

  

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei Hava Cristina privind actualizarea comisiei de casare și 

scoatere din uz a sigiliului cu stema României, a matriței timbru sec cu stema României și a altor ștampile utilizate 

în cadrul UAB.  

Președinte: ec. Dragomir Cosmin 

Membri:  ec. Teiușan Claudiu 

   ec. Ciobotă Virgil 

   ing. Albesc Simona 

Secretar:  Muntean George 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează și se transmite Senatului cererea dnei drd. Bako (Fulor) Kinga 

Erzsebet privind prelungirea studiilor doctorale cu o lună, pe perioada 01 – 30.04.2022, în regim financiar fără 

taxă, având în vedere organizarea susținerii tezei cu prezența fizică a comisiei de doctorat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Câmpan privind desfășurarea 

programului Ziua porților deschise în cadrul facultăților după calendarul anexat. Conducerile facultăților vor 

transmite la CIM, până la data de 23.03.2022, informațiile privind activitățile pe care le vor desfășura, locul, 

intervalul orar și responsabilul desemnat pentru fiecare activitate.     

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatele dlui prof. univ. dr.  Mihai Gligor privind retribuirea comisiilor 

de doctorat numite în vederea evaluării tezelor de doctorat a următorilor studenți doctoranzi: 

- drd. Bako (Fulor) Kinga Erzsebet – SDC 

- drd. Purdea Claudiu – SDI 

- drd. Agignoei Alexandru Nicolae - SDT 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ionescu Petru Ștefan privind returnarea 

taxelor de studii achitate de cetățenii străini și care ulterior nu au obținut permisul de ședere pentru studii în 

Romania, nominalizați în lista anexată. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei ing. Gabriela Joldeș privind demararea procedurilor pentru 

promovarea salariaților propuși în lista anexată, în conformitate cu PO_BPS_09 privind promovarea în grade/ 

trepte profesionale și promovarea ca urmare a absolvirii învățământului superior de lungă durată sau de scurtă 

durată în domeniul postului și cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.   

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se avizează și se transmite Senatului cererea dlui conf. univ. dr. Popa Lucian Ioan 

privind afilierea la Școala Doctorală de Matematică din cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare a Universității 

Transilvania din Brașov în calitate de conducător de doctorat.  
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HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă calendarul de desfășurare a concursului de selecție a studenților pentru 

acordarea burselor de cercetare științifică, pentru perioada iulie – decembrie 2022, astfel: 

01 – 11 aprilie 2022, înscrierea candidaților; 

12 – 21 aprilie 2022, organizarea primei etape de selecție (verificarea dosarelor, organizarea interviului 

publicarea rezultatelor etapei I); 

26 aprilie – 16 mai 2022, organizarea etapei a II-a de selecție a evaluatorilor externi; 

17 mai – 16 iunie 2022, evaluarea dosarelor în cadrul etapei a II-a și publicarea rezultatelor finale; 

17 – 30 iunie 2022, aprobarea acordării burselor de către Consiliul de Administrație și încheierea 

contractelor cu beneficiarii burselor. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. În vederea respectării prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter 

personal, cadrele didactice/personalul responsabil cu organizarea conferințelor/evenimentelor în cadrul UAB vor 

comunica în scris responsabilului cu protecția datelor, informațiile din documentul anexat, cu minim 5 zile înainte 

de transmiterea invitațiilor sau în prima zi de desfășurare a evenimentului în cazul în care nu se transmit invitații. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu privind casarea 

documentelor din arhiva Facultății de Drept și Științe Sociale, din perioada 2006 – 2017, conform nomenclatorului 

arhivistic.  

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă cererea dlui conf. univ. dr. Ioan Lucian Popa privind decontarea, în 

baza Ordinului nr. 3747/2021, a unor cheltuieli reprezentând abonament anual Sharelatex, în valoare de 912 lei.  

   

HOTĂRÂREA NR. 13. Având în vedere raportul comisiei de cercetare disciplinară, numită prin Decizia 

Rectorului nr. 3910/28.02.2022, se aprobă efectuarea unei expertize medicale specializate care să constate dacă 

salariata asupra căreia s-a dispus cercetarea disciplinară poate să-și îndeplinească atribuțiile corespunzătoare 

locului de muncă ocupat.   

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Hava Cristina 


