
 

1 
 

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

Nr. 10/ 6582 / 29.03.2022 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 29.03.2022 

 

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

29.03.2022, 

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 avizează și se transmite spre aprobare Senatului revizia Procedurii operaționale 

privind depunerea, susținerea și evaluarea rapoartelor de progres științific ale doctoranzilor și a tezei de doctorat în 

fața comisiei de îndrumare, cod: PO – IOSUD – 01.  

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului revizia Metodologiei privind 

mobilitatea academică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, în concordanță cu prevederile Ordinului ME nr. 

3325 din 02.03.2022 privind completarea anexei la Ordinul ME nr. 5.140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind 

mobilitatea academică a studenţilor, în contextul conflictului din Ucraina. 
 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului: 

- Raportul privind evaluarea internă a calității educației pe anul 2021; 

- Raportul asupra monitorizării planului pentru îmbunătățirea calității educației pe anul 2021; 

- Planul pentru îmbunătățirea calității educației pe anul 2022.  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă cererea dlui lect. univ. dr. Mircea Ordean privind decontarea cheltuielilor 

reprezentând taxa de participare la conferință, în valoare de 300 euro, conform Ordinului 3747/2021 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz privind modificarea 

contractului individual de muncă pe durată determinată, cu timp parțial al dnei Roșu Camelia, în cadrul proiectului Stagii 

de practică pentru studenții UAB, conform documentului anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Laura Cetean Voiculescu privind efectuarea de 

către dna lect. univ. dr. Albu Maria a activităților de seminar în locul cadrului didactic asociat, asist. drd. Alexandra 

Tudor Tudoran, începând cu data de 14.03.2022 și până la sfârșitul semestrului, având în vedere suspendarea contractului 

de muncă al acesteia.  

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatului dnei CS II dr. Ciută Elena Beatrice privind depunerea cererii de 

finanțare a proiectului Reconstrucția dineului regal dat cu ocazia Încoronării de la Alba Iulia în Sala Unirii. O artă a 

mesei de la lista de meniuri, la pregătire și servire, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național al Ministerului 

Culturii, cu o valoare totală de 70.000 lei și o cofinanțare UAB de 8.400 lei.   

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei ec. Contor Tamara pentru plata cotizației anuale a UAB către 

Consiliul Național al Rectorilor, în valoare de 5.000 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind condițiile de organizare și desfășurare 

a concursului pentru ocuparea postului vacant de electrician, tr. II, în cadrul Serviciului Tehnic și de Aprovizionare. Se 

numesc comisiile de concurs cu următoarea componență: 

Comisia de concurs  

Președinte: Dragomir Cosmin 

Membri:  Muntean George 

   ing. Solyom Ana 
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Secretar:  Salvan – Ancău Daniela Maria 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

Președinte: conf. univ. dr. Muntean Andreea 

Membri:  prof. univ. dr. Tulbure Adrian  

   Șerdean Ioan 

Secretar:  Salvan – Ancău Daniela Maria 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind condițiile de organizare și 

desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de șofer, tr. I, în cadrul Serviciului Tehnic și de Aprovizionare 

Se numesc comisiile de concurs cu următoarea componență: 

Comisia de concurs  

Președinte: Dragomir Cosmin 

Membri:  Muntean George 

   ing. Solyom Ana 

Secretar:  Salvan – Ancău Daniela Maria 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

Președinte: conf. univ. dr. Muntean Andreea 

Membri:   Șerdean Ioan 

   Cetină Cristian 

Secretar:  Salvan – Ancău Daniela Maria 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului transformarea postului vacant de 

muncitor calificat – fochist, tr. I, poz. 26, în post de muncitor calificat – zugrav, tr. I, în cadrul Serviciului Tehnic și de 

Investiții, în vederea ocupării ulterioare a acestuia prin concurs. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui prof. univ. dr. Mihai 

Gligor privind tarifele aplicate în anul 2022 pentru lucrările de cercetare arheologică pe care universitatea le derulează 

ca activități economice, respectiv diagnosticare arheologică, supraveghere arheologică și cercetare arheologică 

preventivă, conform documentului anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui conf. univ. dr.  Ovidiu 

Panaite privind completarea Metodologiei de ocupare a posturilor didactice și de cercetare în cadrul Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, în concordanță cu prevederile OUG nr. 96/2016 de modificare a unor acte normative 

din domeniul educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, aprobată prin Legea 307 din 22.12.2021 precum și 

a art. 301, alin. 5 lit. b a LEN nr. 1/2011. Se propune completarea art. 12 din metodologia de concurs referitor la condițiile 

de ocupare a postului didactic de profesor universitar, cu lit. b), care va avea următorul conținut: 

b) deținerea calității de conducător de doctorat 

Se aprobă punerea în acord a prevederilor metodologiei de concurs care fac referire la această condiție de ocupare 

a postului de profesor universitar cu completarea de la art. 12, lit b).  

Se aprobă completarea anexelor 6, 10, 20 și 22 la PO-SG-03 privind organizarea și desfășurarea concursului 

pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu 

prevederea referitoare la condiția pentru ocupare postului didactic de profesor universitar, prevăzută de art. 12, lit b) a 

metodologiei de concurs.  

 

 HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Nicolae Jan privind angajarea cu contract 

individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a cadrelor didactice numite în comisiile de îndrumare a 

doctoranzilor Morariu Ștefan și Antonel Dumitru, din cadrul Școlii Doctorale de Teologie, conform documentului 

anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Popa Dorin privind angajarea cu contract 

individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a persoanelor nominalizate în documentul anexat, în cadrul 

proiectului PN-III-P2-2.1-PED-2019-3739.  
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HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Ștefani Claudiu pentru achiziția serviciilor de 

publicitate pentru promovarea în presa scrisă și la televiziunea locală a proiectului EURIGHT, cu o valoare estimată de 

5.100 lei cu TVA inclus. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului propunerea Departamentului de 

Cadastru, Inginerie civilă și Ingineria Mediului pentru redistribuirea activităților didactice din posturile 22 – lector, 24 

– asistent și 27 – asistent din statul de funcții, începând cu data de 01.04.2022, ca urmare a încetării contractului de 

muncă a dlui dr. ing. Ioan Voina, cu acordul părților. 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Hava Cristina 


