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

Nr. 11/ 7106 / 05.04.2022 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 05.04.2022 

 

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

05.04.2022, 

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 studentei Bogdan Mălina Anamaria privind tipărirea săptămânală a 

15 afișe necesare promovării evenimentelor Student Party, care se vor desfășura până la sfârșitul anului universitar 2021-

2022.  

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Sorinel Căpușneanu privind angajarea cu contract 

individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a dnei prof. univ. dr. Adela Socol numită în comisia de 

îndrumare a doctorandului Mureșan Mihai Dan, din cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate, conform documentului 

anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Câmpan privind demararea procedurilor 

pentru achiziția unui nou costum personalizat reprezentând mascota UAB. 

 

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

pentru confecționarea eșarfelor colorate personalizate care se vor distribui absolvenților participanți la festivitățile de 

absolvire a promoției 2022.   

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului distribuția pe facultăți a fondului de 

burse finanțate de la bugetul de stat, acordate în semestrul al II-lea, precum și cuantumul acestor pe categorii de burse, 

astfel: 

Total fond alocat de la buget: 519.000 lei/lună 

Fond alocat burselor de ajutor social (30 %): 155.700 lei, din care utilizat pentru dosarele depuse 129.000 lei/lună, 

diferența fiind realocată burselor de merit și de performanță. 

Fondul de burse distribuit facultăților pentru bursele de merit și performanță 389.400 lei / lună. 

Facultatea de Istorie și Filologie  27.842 lei / lună 

Facultatea de Științe Economice  93.884 lei / lună 

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești 80.879 lei / lună 

Facultatea de Drept și Științe Sociale 151.944 lei / lună 

Facultatea de Teologie Ortodoxă   34.851 lei / lună 

Bursa de performanță 1000 lei 

Bursa de merit    800 lei 

Bursa de ajutor social   600 lei 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei ec. Claudia Cîmpean privind: 

- acordarea a 216 burse de ajutor social finanțate de la bugetul de stat, conform tabelelor anexate; 

- acordarea a 10 burse pentru susținerea echității sociale, finanțate din veniturile proprii, conform tabelului anexat; 

- acordarea unei burse pentru susținerea echității sociale unui student doctorand, finanțat din veniturile proprii; 

Se propune Senatului aprobarea cuantumului de 300 lei pentru bursa de susținere a echității sociale finanțată din 

venituri proprii.  

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei Despa Otilia privind demararea procedurilor pentru încheierea 

unui contract cu o firmă de profil în vederea reciclării cartușelor uzate colectate în UAB, cu un cost estimat de 3,5 lei/kg.  
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HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind de organizarea și desfășurarea 

concursului pentru ocuparea postului vacant de zugrav - muncitor calificat tr. I, în cadrul Serviciului Tehnic și de 

Investiții. Se numesc comisiile de concurs cu următoarea componență: 

Comisia de concurs  

Președinte: Dragomir Cosmin 

Membri:  Muntean George 

   ing. Solyom Ana 

Secretar:  Salvan Ancău Daniela 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

Președinte: conf. univ. dr. Panaite Ovidiu 

Membri:  ec. Cîmpean Claudia 

   Șerdean Ioan 

Secretar:  Salvan Ancău Daniela 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind organizarea și desfășurarea 

concursurilor pentru ocuparea următoarelor posturi, în cadrul proiectului POCU/993/6/13/153770 – ACADEMIKA: 4 

posturi formatori doctorat (COR 242401), 4 posturi tutori doctorat (COR 235902) și un post de coordonator cercetări 

aplicative – coaching (COR 242412). Se numesc comisiile de concurs cu următoarea componență: 

Comisia de concurs  

Președinte:  Ovidiu Panaite 

Membri:   Raluca Ivan 

    Tamara Contor 

Membru supleant: Gabriel Bărbuleț 

Secretar:   Ștefania Păcurar 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

Președinte:  Manuella Kadar 

Membri:   Sanda Tomuța 

    Gabriela Joldeș 

Secretar:   Oana Hațegan  

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu privind modificarea unor 

contracte individuale de muncă pe durată determinată și timp parțial, încheiate în cadrul proiectului Erasmus+, contract 

2021-1-RO01-KA131-HED-000008080 (2021-2022), conform documentului anexat,  

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei Petrescu Adina privind returnarea taxelor de studii achitate de 

către candidații cetățeni străini, în cadrul admiterii 2021, dar care nu au obținut viza de studii în România, conform 

documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui Melinte Daniel privind angajarea a trei persoane în cadrul 

proiectului CNFIS-FDI-2022-0418, cu contracte individuale de muncă pe durată determinată și timp parțial, conform 

documentului anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă desemnarea dlui prof. univ. dr. Adrian Tulbure în calitatea de reprezentant 

al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltarea Socio-

Economică Alba.  

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu privind angajarea a 20 

de persoane în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0268, cu contracte individuale de muncă pe durată determinată și 

timp parțial, conform documentului anexat.  
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HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu pentru decontarea 

cheltuielilor ocazionate de organizarea workshop-ului în cadrul proiectului CNFIS-FD-2022-0268, cu o valoare estimată 

de 86 lei cu TVA inclus. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dlui CS I dr. Marius Rotar privind angajarea cu contracte 

individuale de muncă pe durată determinată și timp parțial a cadrelor didactice numite în comisia de îndrumare a 

doctorandului Sendroiu Alexandru, din cadrul Școlii Doctorale de Istorie, conform documentului anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei Corina Tătar pentru achiziția a 30 bucăți module raft pentru 

dotarea bibliotecii, cu o valoare estimată de 650 lei.  

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă cererile următoarelor cadre didactice pentru decontarea cheltuielilor aferente 

activității de cercetare, conform Ordinului 3747/2021: 

- conf. univ. dr.  Simona Varvara, 2490 lei, reprezentând cheltuieli materiale; 

- conf. univ. dr.  Ioan Lucian Popa, 3143 lei, reprezentând taxă de participare la conferință și cheltuieli aferente; 

- conf. univ. dr. Maria Crina Herțeg, 99,15 euro, reprezentând taxă de participare la conferință. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă cererea dlui conf. univ. dr. Emilian Ceuca pentru decontarea cheltuielilor 

reprezentând taxă de participare la conferință, în valoare de 520 euro, din bugetul proiectului nr. 376/28.06.2017. 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleț privind condițiile de organizare 

și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de secretar instituție de învățământ, tr. IA, (studii medii), 

COR 334301, în cadrul Secretariatului Facultății de Istorie și Filologie. Se numesc comisiile de concurs cu următoarea 

componență: 

Comisia de concurs  

Președinte: conf. univ. dr.  Gabriel Bărbuleț 

Membri:  conf. univ. dr.  Sorin Arhire 

   ec. Simona Buzași 

Membru supleant: conf. univ. dr.  Viorica Gabriela Chiciudean 

Secretar:  Muntean Luminița 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

Președinte: conf. univ. dr.  Iuliana Maria Wainberg- Drăghiciu 

Membri:  Carmen Pancu 

   conf. univ. dr.  Larisa Dragolea 

Secretar:  Muntean Luminița 

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Larisa Dragolea privind angajarea a 9 persoane 

cu contracte individuale de muncă pe durată determinată și timp parțial, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0559, 

conform documentului anexat.  

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Hava Cristina 


