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Nr. 15/9499/09.05.2022 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 09.05.2022 

 

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

09.05.2022, 

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 avizează și se propune Senatului spre aprobare componența comisiilor de concurs, a 

comisiilor de soluționare a contestațiilor și a comisiilor de analiză din cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor 

didactice și de cercetare vacante în semestrul II, al anului universitar 2021-2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui Cosmin Dragomir privind achiziționarea următoarelor Servicii 

de lucrări la înălțime și curățenie, valoare estimată 15.000 lei: 

- Curățarea podului și închidere cu plasă luminatoare contra porumbeilor în corpul D; 

- Spălarea geamurilor înalte, pe partea exterioară, în următoarele corpuri de clădiri: Palat Apor, Corp D, Corp 

C, Amfiteatrul A9, Cantină, Bibliotecă. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Carmen Paștiu privind angajarea a 6 persoane 

în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0424 cu titlul ”SAS UAB – Acțiune, transformare, adaptare și competențe”, 

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

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Carmen Paștiu privind organizarea și 

desfășurarea concursurilor pentru ocuparea următoarelor posturi, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0424 cu titlul 

”SAS UAB – Acțiune, transformare, adaptare și competențe”:  

1. Expert promovare social-media (perioada angajare: 02.06.2022-16.12.2022, 40 ore/lună) 

2. Responsabil relația cu studenții (perioada angajare: 02.06.2022-16.12.2022, 40 ore/lună) 

3. Responsabil site (perioada angajare: 02.06.2022-16.12.2022, 40 ore/lună) 

 

Se numesc comisiile de concurs cu următoarea componență: 

Comisia de concurs  

Președinte:  conf.univ.dr. Carmen Adina Paștiu 

Membri:   lect.univ.dr. Maria Muntean 

    conf.univ.dr. Larisa Dragolea 

Secretar:   Daniela Salvan-Ancău 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

Președinte:  conf.univ.dr Andreea Muntean 

Membri:   lect.univ.dr. Silvia Maican 

    lect.univ.dr. Mihaela Ciortea 

Secretar:   Daniela Salvan-Ancău 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului componența Comisiei de admitere 

pentru extensia Deva, în anul universitar 2022-2023, sesiunile iulie și septembrie. 

 



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

 

2 
 

HOTĂRÂREA NR. 6. 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 – Herchi Paula  

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:  

6 – 7 iunie 2022 - depunerea candidaturilor  

8 iunie 2022 - desfășurarea alegerilor și afișarea rezultatelor preliminarii, depunerea și soluționarea contestațiilor, 

afișarea rezultatelor finale 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă cererea dlui Dan Mircea Titus privind menținerea în funcția de administrator 

financiar pe o durată de încă un an, începând cu data de 14.06.2022, dată la care expiră valabilitatea contractului 

individual de muncă încheiat pe perioadă determinată, în condițiile alineatului 4, art. 56 din Codul Muncii. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Adam Domin privind decontarea cheltuielilor 

prilejuite de organizarea unui workshop pentru promovarea Specializării Muzică Religioasă, din cadrul Facultății de 

Teologie Ortodoxă, care se va desfășura în data de 26.05.2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Adam Domin privind asigurarea acordajului  

celor 6 pianine folosite de către studenții specializării Muzică Religioasă, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui Dragoș Dumitru Ursu, director proiect UEFISCDI 

”Destinele post-carcerale ale clericilor, foști deținuți politici, în contextul (re)calibrării relațiilor stat – Biserica 

ortodoxă din anii ceaușismului”, implementat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, privind 

achiziționarea unui laptop, preț estimativ 5000 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Sorinel Căpușneanu, nr. 9050/04.05.2022,  

privind angajarea cadrelor didactice numite în comisia de îndrumare a dnei drd. Stejerean Roxana Maria, din cadrul 

Școlii Doctorale de Contabilitate, cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, în regim plata 

cu ora.   

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Sorinel Căpușneanu, nr. 9390/06.05.2022,  

privind angajarea cadrelor didactice numite în comisia de îndrumare a dnei drd. Cucerzan Teodora, din cadrul Școlii 

Doctorale de Contabilitate, cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, în regim plata cu 

ora.   

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Cosmin Popa-Gorjanu, director proiect CNFIS-

FDI-2022-0268, privind achiziționarea unei Balanțe de precizie KERN-PCB-250-3, necesară desfășurării activității de 

cercetare în cadrul Laboratorului de Arheobotanică, în valoare de 1.730 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Cosmin Popa-Gorjanu, director proiect CNFIS-

FDI-2022-0268, privind achiziționarea unor cărți necesare Departamentului de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria 

Mediului, respectiv Departamentului de Finanțe Contabilitate, conform listelor anexate, în valoare de 12.701 lei. 
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HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Crina Herteg de decontare a unor cheltuieli 

pentru cercetarea științifică, conform ordinului 3747/28.04.202, reprezentând cheltuieli de revizie lingvistă a 

volumului JoLIE 15/2022, no.1 și no.2,  în sumă de 2.299 euro. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se ia act de informarea  dnei conf.univ.dr. Adriana Baciu  privind demararea sesiunii 

de evaluare a calității corpului profesoral din universitate prin intermediul platformei INTRANET, care se va 

desfășura în perioada 11 – 31 mai 2022. 
  

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța            (temporar)  

          Carmen Pancu      


