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

 

Nr. 22/12981/29.06.2022 

 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 29.06.2022 

 

 

 

 

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

29.06.2022, 

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 aprobă referatul dlui lect.univ.dr. Șimon Sorin privind decontarea cheltuielilor de 

transport pentru cadrele didactice externe UAB, membri ai comisiilor de concurs pentru postul de conferențiar 

universitar, poz. 18, din cadrul Departamentului de Educație Fizică și Sport, precum și angajarea acestora, cu contract 

individual de muncă cu timp parțial, pe perioadă determinată, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Topor Dan privind angajarea cadrele didactice, 

externe UAB, membri ai comisiilor de concurs pentru postul de conferențiar universitar, poz. 15, din cadrul 

Departamentului de Administrarea Afacerilor și Marketing, cu contract individual de muncă cu timp parțial, pe perioadă 

determinată, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui Melinte Daniel privind plata taxelor de membru EAIE pentru 

participanții la Conferința și Expoziția anuală EAIE organizată la Barcelona în perioada 13-16 septembrie 2022 

(conf.univ.dr. Ionescu Petru și Melinte Daniel), în valoare de 480 Euro, precum și plata taxelor de participare pentru cei 

doi membri ai delegației, în valoare de 816 Euro/persoană. Cheltuielile vor fi suportate din fondurile proiectului CNFIS-

FDI-2022-0418. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Popa-Gorjanu Cosmin privind lista beneficiarilor 

burselor de performanță în cercetarea științifică acordate din venituri proprii, cu respectarea prevederilor Regulamentului 

privind acordarea burselor de performanță științifică, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului revizia Regulamentului de admitere 

a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 

universitar 2022 – 2023. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Dimen Levente privind detașarea dnei Kiss 

Roxana la Biroul Tipografie, în perioada 01.07.2022 – 08.07.2022, pentru desfășurarea activităților de listare și copertare 

a lucrărilor de licență și disertație. 
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HOTĂRÂREA NR. 7.  Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Ionescu Petru privind returnarea taxei de 

școlarizare a unui candidat străin din state terțe, care nu a putut fi înmatriculaț în cadrul UAB datorită faptului că nu a 

obținut,  în timp util, viza de studiu pentru România, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Marina Lucian  privind angajarea dnei Solyom 

Ana Ionela în cadrul proiectului cu titlul Studenți și liceeni susținuți în parcursul de studii, pentru acces echitabil la 

studii superioare și incluziune socială (Incluziv-UAB), cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp 

parțial, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Todor Ioana privind casarea dosarelor 

candidaților înscriși la selecția îndrumătorilor de practică pedagogică, având în vedere faptul că au depășit termenele de 

păstrare prevăzute în nomenclatorul arhivistic al UAB, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatele 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 doctoranzilor: Man (Ciula) Adriana 

Mihaela și drd. Leba (Botar) Claudia Florina, conform documentelor anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatele dlui CS 1 dr. 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 doctoranzilor: Luca Robert Simion, 

Panait (Turcov) Andreea Mihaela, Trif Raul George și Felea Sorin  Andrei, conform documentelor anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatele 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: Selyem Alexandru Cornel 

și Curta (Botaș) Adina, conform documentelor anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Jan Nicolae 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. Marian George Dăianu, conform 

documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Ionescu Petru privind angajarea dnei Staicu 

Felicia în cadrul proiectului cu titlul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1, cu contract individual de muncă pe durată 

determinată și timp parțial, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Himcinschi Mihai privind încheierea unui Act 

adițional la Protocolul încheiat între Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Universitatea din Pitești 

privind organizarea și desfășurarea examenului de licență, sesiunea iulie 2022, pentru absolvenții specializării Artă 

Sacră, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă. 

 Actul adițional prevede plata cheltuielilor de transport, cazare și masă pentru comisia de licență din cadrul 

Universității din Pitești – Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, care urmează a se deplasa la Alba Iulia, 

Facultatea de Teologie Ortodoxă, în perioada 5-8 iulie 2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dnei conf.univ.dr. Orian 

Georgeta privind componența echipei editoriale, respectiv membrii Consiliului Științific și ai Colegiului editorial, din 

cadrul Editurii Aeternitas. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui prof.univ.dr. Topor 

Ioan Dan privind modificarea componenței Comisiei de admitere a Facultății de Științe Economice, prin înlocuirea dlui 

prof.univ.dr. Vasile Lucian Găban cu dna Raluca Beșcucă.  
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HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatele de decontare a cheltuielilor din fondurile pentru cercetare științifică, 

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

- Conf.univ.dr. Iuga Iulia Cristina – 500 USD, reprezentând taxă publicare articol, 

- Conf.univ.dr Tudorașcu Miruna: 12366,48 lei, reprezentând cheltuieli pentru servicii: Achiziție aplicație 

legislativă pentru cercetare juridică_Sintact.ro, 

- Conf.univ.dr. Begov Ungur Andreea – 7600 lei, reprezentând taxă participare conferință. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța            (temporar)  

          Carmen Pancu      

           

 


