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

Nr. 18/11170/31.05.2022 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 31.05.2022 

 

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

31.05.2022, 

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 transmite spre aprobare Senatului referatul dlui prof.univ.dr. Himcinschi 

Mihai privind propunerea de majorare a taxelor de școlarizare, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, începând cu 

anul universitar 2022-2023. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei Pancu Carmen privind transferul pe perioada determinată, 

începând cu data de 02.06.2022, a postului de secretar instituție de învățământ tr. IA M din cadrul Secretariatului 

Facultății de Istorie și Filologie în cadrul Secretariatului General – Cabinet Prorectori, respectiv schimbarea pe perioadă 

determinată a locului de muncă al dnei Dragomir Alina Maria de la Secretariatul Facultății de Istorie și Filologie la 

Secretariatul General – Cabinet Prorectori. 

  

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Căpușneanu Sorinel  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. Didea (Castrase) Cristina, conform 

documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei Cîmpean Claudia privind transferul postului de paznic poz. 50 

din cadrul Serviciului Social, ocupat de dl Mateiu Irimie, în cadrul Serviciului Pază și implicit schimbarea locului de 

muncă al persoanei menționate mai sus. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei Cîmpean Claudia privind închiderea căminelor studențești (C1 

și C4) pe perioada de vară, începând cu data de 01.07.2022. Totodată, Căminul studențesc nr. 3 va  rămâne deschis 

studenților în perioada 01.07.2022-05.09.2022, iar Căminul studențesc nr. 2 pentru instituțiile colaboratoare, cu 

următoarele tarife: 

- Căminul studențesc nr. 3: 20 lei/pers/zi sau 300lei/pers/lună 

- Căminul studențesc nr. 2: 50 lei/pers/zi sau 500lei/pers/lună 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui prof.univ.dr. Himcinschi 

Mihai privind demararea procedurilor legale și necesare în vederea autorizării provizorie a programului de licență 

Comunicare Audio Vizuală (CAV), cu o capacitate de școlarizare de 15 locuri. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7.  Se aprobă referatul dnei Joldeș Gabriela privind alocarea din venituri proprii a sumei 

de 5.300 lei, necesară achitării contravalorii voucherelor de vacanță, acordate angajaților UAB. Această sumă reprezintă 

diferența dintre necesarul achitării integrale a voucherelor de vacanță și suma alocată de ME cu acest scop. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Nanu Paul  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 doctoranzilor Kolarik (Laurențiu) Andreea și Horvath 

Francisc, conform documentului anexat. 
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HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Nanu Paul  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. Bartha Mihaly (Gorgan) Melinda, conform 

documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei Paștiu Carmen privind angajarea a 7 persoane în cadrul 

proiectului cu titlul „SAS UAB – Acțiune, transformare, adaptare și competențe, CNFIS-FDI-2022-0424, cu contracte 

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

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei Paștiu Carmen privind angajarea dlui Hăisan Angel Alex în 

cadrul proiectului ERASMUS+ Innovative Competence in Oline Higher  Education - InCompEdu, cu contract 

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

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei Solyom Ana privind componența comisiei de recepție la 

terminarea lucrărilor pentru obiectivul Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H 

a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, SMIS 120779, cu următoarea componență: 

Președinte:  Tamas-Szora Attila 

Membri:  Dragomir Cosmin (din partea UAB) 

   Solyom Ana (din partea UAB) 

   Reprezentant Primăria  Alba Iulia 

   Reprezentat ISC Alba 

Secretar:  Băcilă Răzvan (diriginte de șantier) 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Ioana Todor privind componența comisiei pentru 

susținerea examenului în vederea acordării gradului didactic II, Sesiunea August 2022, categoria Profesori I – Științe 

Juridice – Drept, conform documentului anexat. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța            (temporar)  

          Carmen Pancu      

           

 


