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

Nr. 19/11519/07.06.2022 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 07.06.2022 

 

 

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

07.06.2022, 

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 distribuția pe Școli Doctorale a 

locurilor alocate de ME pentru admiterea la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2022-2023. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. 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.  Șanta (Câmpean) Gabriela Corina, conform 

documentului anexat. 

  

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. Hărăguș Ramona-Ionela, conform 

documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Nicolae Jan  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. Vîrban Dan Ionuț, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul CS1. Rotar Marius 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. Neagoie (Olea) Sidonia, conform documentului 

anexat. 

 

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

Ovidiu privind completarea Comisiei Centrale de Admitere la studiile universitare de licență și masterat în anul 

universitar 2022-2023, cu dna Alina Dragomir. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7.  Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Dragolea Larisa Loredana privind decontarea 

participării dnei Muntean Iulia Nicoleta la conferința națională Psihoterapia Cognitiv-Comportamentală, Ediția a VIII-

a, „Reziliență și Traumă”, care se va desfășura online în perioada 16-17 iunie 2022, costul participării fiind în valoare 

de 400 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei Contor Tamara privind verificarea din punct de vedere 

financiar, în cadrul facultăților, a fișelor de lichidare, constând în verificarea sumelor rămase de încasat pentru studenții 

cu taxă. Solicitarea are un caracter provizoriu, până la ocuparea postului vacant din cadrul Biroului Financiar. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Breaz Valer Daniel  privind demararea procedurii 

de scoatere la concurs a postului de Secretar Sef Universitate. 
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HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatele de decontare a cheltuielilor din fondurile pentru cercetare științifică, 

conform Ordinului nr. 3747/28.04.2021, după cum urmează:  

- Prof.univ.dr. Valer Daniel Breaz  – 1.743,99 euro, taxă de publicare articol în revistă indexată ISI Web of 

Science Revista Mathematics, E-ISSN 2227-7390 

- Prof.univ.dr. Valer Daniel Breaz  – 1.362,08 euro, taxă de publicare articol în revistă indexată ISI Web of 

Science Revista Fractal and Fractional, ISSN 2504-3110 

- Odette Teodora Breaz, cadru didactic asociat -100 euro, taxă depunere articol revistă indexată ISI Web of 

Science INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS&CONTROL (IJCCC) 

- Lect.univ.dr. Corcheș Mihai Teopent – taxă participare conferință (500 lei), cazare 230 lei și cheltuieli cu 

transportul.  

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța            (temporar)  

          Carmen Pancu      

           

 


