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

Nr. 12/ 7650 / 12.04.2022 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 12.04.2022 

 

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

12.04.2022, 

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. În vederea punerii în aplicare a prevederilor OUG nr. 19/2020 privind organizarea și 

desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă 

modelul cererii pentru acordarea unei zile libere plătite, la o dată stabilită de comun acord cu persoanele îndreptățite, în 

termen de maximum 12 luni de la data realizării cu succes a autorecenzării.   

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Simona Varvara privind angajarea a 14 persoane 

în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0219, cu contracte individuale de muncă pe durată determinată și timp parțial, 

conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei ing. Albesc Simona privind achiziția unei multifuncționale A3 

color, în valoare estimată de 42.000 lei cu TVA, pentru dotarea Biroului Tipografie.  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Iuliana Wainberg – Drăghiciu pentru organizarea 

unei sesiuni de examinare pentru studenții străini din anul pregătitor de învățare a limbii române, în perioada 23 mai – 

05 iunie 2022, în vederea susținerii examenelor aferente semestrului I.  

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă cererea dnei Croitoru Adriana pentru prelungirea concediului pentru creșterea 

copilului, până la 3 ani, respectiv până la data de 05.04.2023.  

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului comisiile pentru examenele de 

finalizare a studiilor (licență, master și an pregătitor) din cadrul Facultății de Istorie și Filologie și comisiile pentru 

examenele de finalizare a studiilor (licență, master) din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă.  

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului comisiile de admitere în anul universitar 

2022-2023, sesiunile iulie și septembrie, la specializările Facultății de Istorie și Filologie.   

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul studentei Bogdan Mălina Anamaria pentru alocarea sumei de 1000 

lei necesară organizării festivităților de aniversare a 30 de ani de la înființarea organizației.  

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei Despa Otilia privind demararea procedurilor pentru achiziția 

sistemului de management universitar integrat LOGIOS, cu o valoare estimată de 110.000 lei +TVA.  

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei Despa Otilia privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru achiziția echipamentelor IT – calculatoare (unitate centrală +monitor) pentru dotarea Laboratorului de metode 

numerice din cadrul FSEI, cu următoarea componență: 

Președinte (fără drept de vot): ec. Dragomir Cosmin 

Membri cu drept de vot:  inf. Despa Otilia  

     inf. Căpîlnaș Matei 

     ec. Ruscă Daniela 

Secretar:    ing. Solyom Ana 
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HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Angel Alex Hăisan privind tipărirea a 3 suporturi 

de curs în Seria Didactica, necesare studenților specializărilor EFS și KMS.  

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Manuella Kadar privind angajarea a 2 persoane 

în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P1-1.1-PD-2021-0597, cu contracte individuale de muncă pe durată 

determinată și timp parțial, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui Luca Silviu privind demararea procedurilor de achiziție pentru 

POS integrat (în valoare estimată 28.500 lei, cu TVA inclus) și Licență fiscalWire PRO (în valoare estimată 900 lei, cu 

TVA inclus), necesare instalării modulului informatic Emsys – program de gestiune a cantinei, barului și căminelor 

studențești.  

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Lucian Marina privind angajarea a 3 persoane 

în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0556, cu contracte individuale de muncă pe durată determinată și timp parțial, 

conform documentului anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Lucian Marina privind scoaterea la concurs a 

postului de psiholog școlar, pe durată determinată și timp parțial în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0556. 

Comisia de concurs:  

Președinte: conf. univ. dr. Lucian Marina  

Membri:  lect. univ. dr. Ionela Cioca 

   lect. univ. dr. Vlad Millea 

Secretar:  Muntean Luminița 

Comisia de soluționare a contestațiilor: 

Președinte: conf. univ. dr. Călina Buțiu 

Membri:  lect. univ. dr. Angela Bara 

   ing. Gabriela Joldeș 

Secretar:  Muntean Luminița 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Lucian Marina privind plata cotizației UAB pe 

anul 2021, în calitate de membru al Asociației Grupul de Acțiune Local Alba Iulia Incluzivă, în valoare de 250 lei.  

 

HOTĂRÂREA NR. 16. În baza procesului verbal al Centrului pentru Cercetare Științifică privind rapoartele 

intermediare depuse de beneficiarii burselor de performanță științifică, se aprobă acordarea burselor pe următoarele trei 

luni beneficiarilor nominalizați conform tabelului anexat.   

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Dorin Popa privind demararea procedurilor de 

achiziție a echipamentelor necesare pentru dotarea laboratoarelor specifice specializării IUDR, conform documentului 

anexat, cu o valoare estimată de 9.688 lei, fără TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Tamas-Szora Attila privind demararea achiziției 

nr. 4 – echipamente pentru corpul D și H, în vederea realizării obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale din cadrul corpului D și a corpului H a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia”, cod SMIS 

120779, finanțat prin POR 2014-2020, în valoare estimată de 906.307,16 lei fără TVA. 

Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu următoarea componență: 

Președinte (cu drept de vot): Tamas Szora Attila 

Membri (cu drept de vot):  Corcheș Mihai 

     Paștiu Carmen 

Cioca Ionela 

     Iordăchescu Teodora 

     Tulbure Adrian 

     Moisă Claudia 

     Dragomir Cosmin 
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     Despa Otilia 

     Ruscă Daniela 

Secretar:    Solyom Ana  

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor privind modificarea comisiei pentru 

inspecția specială și susținerea lucrării metodico - științifice în vederea acordării gradului didactic I, la specializarea 

Educatori, conform documentului anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor privind calendarul de desfășurare 

a examenelor pentru acordarea gradului didactic II, sesiunea august 2022, conform graficului anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. Maria Crina Herțeg pentru decontarea sumei de 

50 euro, reprezentând taxă de participare la conferință, în baza Ordinului nr. 3747/28.04.2021.  

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Hava Cristina 


