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

Nr. 13/8238/19.04.2022 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 19.04.2022 

 

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

19.04.2022, 

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 pentru tipărirea a 15 afișe, A3 

color pe carton de 280 mm, necesare promovării drepturilor și obligațiilor studenților în sesiune.  

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se propune aprobării Senatului propunerea LSUA privind organizarea și 

desfășurarea alegerilor parțiale pentru completarea Senatului și a CSUD, cu reprezentanții studenților doctoranzi, 

respectiv:  

1 loc vacant în Senat  

1 loc vacant în CSUD 

Se avizează numirea comisiei de alegeri a studenților doctoranzi cu următoarea componență: 

Facultatea de Drept și Științe Sociale - Zota Erika  

Facultatea de Științe Economice - Bolun Alexandrina  

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești - Bolojan Mihai  

Facultatea de Istorie și Filologie - Sicoe Ada  

Facultatea de Teologie Ortodoxă - Anca Cristian  

Reprezentant LSUA - Bogdan Mălina  

Reprezentant ASCOR - Bândean Adrian  

Calendarul propus pentru desfășurarea alegerilor:  

2-4 mai 2022 - depunerea candidaturilor  

5 mai 2022 - desfășurarea alegerilor și afișarea rezultatelor preliminarii  

6 mai 2022 - depunerea și soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă darea în folosință a sălii renovate și dotate de către Compania Bosch 

Automotive Blaj, situată în corpul D, pentru activități în cadrul cercurilor științifice studențești, workshop-uri, activități 

ale LSUA, întâlniri de lucru în cadrul activităților curente sau alte scopuri justificate. Utilizarea sălii se va face pe baza 

unei cereri adresată rectorului, completată conform modelului anexat.   

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului Planul de redresare a Facultății de 

Teologie Ortodoxă, pe următorii 3 ani, în vederea reducerii deficitului bugetar înregistrat la finalul anului 2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei Gabriela Joldeș privind demararea procedurilor de achiziție a  

voucherelor de vacanță ce vor fi acordate angajaților în anul 2022. Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu 

următoarea componență: 

Președinte: Dragomir Cosmin 

Membri:  Solyom Ana 

   Dragomir Viorica 

   Joldeș Gabriela 

Muntean Luminița 

Secretar:  Bembea Raluca 

 



 

2 
 

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

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Carmen Paștiu privind angajarea a 4 persoane în 

cadrul proiectului cu titlul „SAS UAB – Acțiune, transformare, adaptare și competențe”, finanțat prin CNFIS-FDI-

2022-0424, cu contracte individuale de muncă pe durată determinată și timp parțial, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu privind angajarea a 85 

persoane în cadrul proiectului cu titlul „Acțiuni pentru dezvoltarea capacității pentru cercetare științifică în 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia”, finanțat prin CNFIS-FDI-2022-0268, cu contracte individuale de 

muncă pe durată determinată și timp parțial, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului comisiile pentru examenele de 

finalizare a studiilor universitare de licență și master, pentru absolvenții promoției 2022 din cadrul Facultății de Științe 

Economice, ai Facultății de Științe Exacte și Inginerești și ai Facultății de Drept și Științe Sociale.   

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului comisiile de admitere în anul universitar 

2022-2023, sesiunile iulie și septembrie, la programele de studii ale Facultății de Științe Economice, ale Facultății de 

Științe Exacte și Inginerești, ale Facultății de Teologie Ortodoxă. 

  

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleț privind achiziția materialelor 

și echipamentelor necesare dotării spațiului destinat arhivei FIF, în sumă estimată de 10.500 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului Procedura operațională PO-

BIROUL IT-01 privind mentenanță calculatoarelor din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

Începând cu data aprobării acestei proceduri se avizează abrogarea procedurilor PO 20.001 și PO 20.002. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului: 

- Procedura operațională PO – IOSUD – 02 privind susținerea publică a tezei de doctorat 

- Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în cadrul 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța            Hava Cristina 


