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

Nr. 14/9019/03.05.2022 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 03.05.2022 

 

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

03.05.2022, 

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 prof.univ.dr Teodora Iordăchescu privind angajarea a 4 

persoane în cadrul proiectului cu titlul „Steering Transition and Advancement of Tertiary Underrepresented Students 

(STATUS)”, Ref. Number: 2021-1-RS01-KA220-HED-000032129, cu contracte individuale de muncă pe durată 

determinată și timp parțial, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Mihai Himcinschi privind organizarea 

evenimentului științific ISSTA 2020, în perioada 09-10 mai 2022, precum și decontarea cheltuielilor pentru tipărirea 

volumelor simpozionului, în sumă de 10.000 lei, din bugetul alocat de către Consiliul Județean Alba potrivit Acordului 

de asociere Nr. CJ Alba 9006/20.04.2022, respectiv Nr. UAB 8317/20.04.2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr.ing. Adrian Tulbure privind încheierea unui Acord 

de Parteneriat, între Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Idea Perpetua SRL București. Sibiu, în cadrul 

proiectului INSPIRE.  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dnei conf.univ.dr. Miruna 

Tudorașcu privind demararea procedurilor de evaluare periodică, în vederea reacreditării programului de studii 

universitare de licență Educație fizică și sportivă. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului comisiile de admitere în anul universitar 

2022-2023, sesiunile iulie și septembrie, la specializările Facultății de Drept și Științe Sociale, precum și completarea 

comisiei de admitere a Facultății de Istorie și Filologie cu membrii comisiilor de admitere pentru programele de studii 

din domeniul Științe ale educației. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Oana Raluca Ivan privind angajarea a 6 persoane 

în cadrul proiectului 621032-EPP-1-2020-1-RO-EPPJMO-MODULE, cu contracte individuale de muncă pe durată 

determinată și timp parțial, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei Gabriela Joldeș privind înlocuirea dlui prof.univ.dr. Găban 

Vasile Lucian, din calitatea de președinte al Biroului Electoral al Universității (BEU) cu dl Director General 

Administrativ ec. Dragomir Cosmin, având în vedere faptul că în data de 5 mai 2022 se vor desfășura alegerile 

academice parțiale pentru reprezentanții studenților în Senat,  respectiv în Consiliul IOSUD. 

Biroului Electoral al Universității (BEU) va  avea următoarea componență: 

 

Președinte:  Ec. Dragomir Cosmin 

Locțiitor președinte: Ing. Albesc Simona Mariana 

Membri:  Ing.Ec. Joldeș Gabriela 

Consilier juridic Tomuța Sanda Gabriela 

   Ing. Muntean George Marian 

    Student: Andrei Pătruța 
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HOTĂRÂREA NR. 8. Se analizează și se valideză Raportul privind promovarea în grade profesionale a 

personalului didactic auxiliar/personalul nedidactic, întocmit de dna Gabriela Joldeș, cu respectarea prevederilor 

punctului 5.1.5 al procedurii PO_BPS_09 privind promovarea în grade/trepte profesionale și promovarea în urma 

absolvirii învățământului superior de lungă sau scurtă durată în domeniul postului, conform documentului anexat. 

Rezultatele examenelor de promovare validate de către Consiliul de Administrație se transmit spre aprobare 

aprobare Senatului UAB, care ulterior va aproba și transformarea posturilor ocupate de candidați în posturi cu grad  

profesional/treaptă profesională imediat superioară. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Ovidiu Panaite, în calitate de președinte al Comisiei 

pentru aplicarea Legii nr.  269/2004 la nivelul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, privind acordarea 

unui sprijin financiar de 200 euro pentru achiziționarea de calculatoare privind modificarea componenței comisiei 

prin înlocuirea dnei ing.Cristina Hava cu dna Carmen Pancu, precum și modificarea componenței Comisiei pentru 

soluționarea  contestațiilor. 

Comisiile vor avea următoarea componenţă: 

Comisia EURO 200: 

 

Președinte: Conf. univ. dr. Ovidiu Panaite  

Membri:  Conf. univ. dr. Larisa Dragolea– președintele Comisiei Senatului pentru relații cu studenții, 

absolvenții și mediul social 

   Ec. Tamara Contor – contabil şef 

   Ec. Claudia Câmpean – Şef Serviciu Social 

   Bogdan Mălina - student 

 Secretar: Carmen Pancu 

Comisia de soluționare a contestațiilor: 

  

Preşedinte: Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 Membri: Conf. univ. dr. Muntean Andreea 

   Ec. Dragomir Cosmin 

 Secretar: Carmen Pancu 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Carmen Paștiu privind plata cheltuielilor aferente 

susținerii publice a tezei  de abilitare în domeniul Marketing, în cadrul Școlii Doctorale Științe Economice și 

Administrarea Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Taxa pentru organizarea procesului de evaluare 

a tezelor de abilitare este în valoare totală de 1500 euro. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Corina Rotar privind achiziționarea unui copiator 

necesar în secretariatul Facultății de Științe Exacte și Inginerești, preț estimativ: 30.000 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui CS1 Dr. Marius Rotar privind plata comisiilor de îndrumare a 

doctoranzilor și angajarea cu contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu timp parțial, în regim de ”plata 

cu ora” a persoanelor nominalizate în comisiile de îndrumare a drd. Chirițescu Marinel, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă calendarul de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor 

didactice și de cercetare vacante în semestrul II al anului universitar 2021-2022, publicate în Monitorul Oficial, partea 

a-III-a, nr. 391/27.04.2022, după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Activitate Data/Perioada/ora Locul desfășurării 
 

1 Depunerea dosarelor pentru 
înscrierea la concurs 

Data limită 
17 iunie 2022 
 

Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Alba Iulia 
Secretariat General UAB 

2 Întocmirea rezoluției comisiilor de 
analiză 

20 iunie – 22 iunie 2022 Comisii analiza            
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 Elaborarea avizului juridic și 
transmiterea dosarelor către 
comisiile de concurs 

22 iunie – 24 iunie 2022 Oficiul Juridic 
Comisii concurs 

4 Desfășurarea probelor de concurs 4 iulie 2022 Locul și ora desfășurării probelor se vor 
comunica candidaților cu minim 5 zile 
lucrătoare înainte de desfășurarea probelor 

5 Comunicarea rezultatelor  de 
către comisia de concurs  și 
afișarea lor la sediul facultății  

5 iulie 2022 Comisii concurs 
Avizierul facultăților 
Site-ul UAB 

6 Perioada de contestații  06 iulie – 08 iulie 2022 Se înregistrează la  Registratura UAB și se 
depun direct sau pe email la secretariatele 
facultăților  

7 Soluționarea contestațiilor și 
publicarea rezultatelor în urma 
contestațiilor 

11 iulie 2022 Comisii de contestații 
Secretariate facultăți 

8 Avizarea raportului final al 
comisiei de concurs în Consiliul 
facultății 

12 iulie – 15 iulie 2022 Consiliile facultăților 

9 Aprobarea raportului final și 
validarea rezultatelor concursului 
de către Senat 

20 iulie 2022 Senat 

10 Publicarea rezultatelor finale 21 iulie 2022 Site-ul UAB și site-ul specializat al ME 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului, revizia 4 a Metodologiei privind 

recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a funcțiilor didactice obținute în 

instituții de învățământ superior acreditate din străinătate, respectiv modificarea art.5 alin(2) și art.6 alin (2). 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Ioana Todor privind componența comisiei pentru 

susținerea inspecției speciale de acordare a gradului didactic I, pentru cadrele didactice Vîrtan C. Mariana Simona și 

Cigolea M. Maria, care au obținut titlul de doctor în domeniul Filologie, respectiv Istorie, conform prevederilor art. 242, 

alin (7) din Legea Educației Naționale nr.1/2011. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Topor Ioan Dan privind plata cotizației AFER 

pentru anul 2022, în valoare de 3.500 lei. 
  

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dlui Cosmin Dragomir privind achiziția serviciilor de proiectare 

faza DALI (Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție) pentru clădirea Cămin Studențesc nr.2, în vederea 

accesării fondurilor nerambursabile PNRR, pentru reabilitarea clădirii din punct de vedere termo-energetic, valoarea 

estimată pentru aceste servicii fiind de 80.000 lei, fără TVA. 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța            (temporar)  

          Carmen Pancu      
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