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Nr. 23 /10432/15.06.2021 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 15.06.2021 

 

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

15.06.2021, 

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 prof. univ. dr. Daniel Breaz privind prelungirea a 2 contracte de 

muncă încheiate pe perioadă determinată, în cadrul proiectului  cu titlul Stagii de practică pentru studenți, cod 

POCU/626/6/13/131606, conform referatului anexat, nr. 10237/11.06.2021.  

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Câmpan privind promovarea imaginii 

UAB prin închirierea unui spațiu de tip panou stradal outdoor – zona Teiuș, cu o valoare estimată de 450 euro, cu TVA 

inclus.  

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dnei ec. Claudia Câmpean 

privind transformarea postului de secretar I (S) (personal didactic auxiliar), în cadrul Serviciului Social, în post de 

muncitor calificat – bucătar I (personal nedidactic).  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei Despa Otilia privind demararea procedurii de achiziție a 

serviciilor de închiriere, a 16 buc. multifuncționale și a 8 buc. cartușe de mare capacitate până la data de 31.12.2021, 

necesare derulării procesului de Admitere 2021, cu o valoare estimată de 8.100 lei/lună. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă solicitarea dnei conf. univ. dr. Larisa Dragolea privind retragerea din calitatea 

de reprezentant al UAB în Adunarea Generală a Acționarilor constituită în cadrul Asociației pentru Dezvoltarea Socio-

Economică Alba.  

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind retribuirea cadrelor didactice 

numite în comisia pentru susținerea tezei de abilitare de către dna lect. univ. dr. Fulop Melinda Timea. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind retribuirea cadrelor didactice 

numite în comisia pentru susținerea tezei de abilitare de către dna prof. univ. dr. Oncioiu Ionica. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Nu se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor pentru schimbarea statutului 

financiar al doctorandului Lupu Aurel pe parcursul anului universitar curent, modificarea putând fi aplicată începând cu 

anul universitar următor. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu privind prelungirea detașării 

dnei Trifu Liliana, de la Bibliotecă la Centru de Relații Internaționale, pe perioada 01.07.2021 – 30.06.2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Emil Jurcan, nr. 10243/11.06.2021, privind 

angajarea cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a cadrelor didactice numite în comisia de 

îndrumare a doctorandului Motora Andrei Vasile, din cadrul Școlii Doctorale de Teologie, conform tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Lucian Marina privind amânarea procedurii de 

scoatere la concurs a postului de consilier școlar (psiholog), în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0468, aprobat prin 

HCA nr. 11 din 11.05.2021.  
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HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui Muntean George privind achiziția lucrărilor de reparație a 

învelitorii centralei termice din campusul universitar, cu o valoare estimată de 6.000 lei (TVA inclus).  

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Paul Nanu, nr. 10245/11.06.2021, privind 

angajarea cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a cadrelor didactice numite în comisia de 

îndrumare a doctorandei Geogean (Jurcoveț) Alice, din cadrul Școlii Doctorale de Filologie, conform tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Paul Nanu, nr. 10244/11.06.2021, privind 

angajarea cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a cadrelor didactice numite în comisia de 

îndrumare a doctorandei Victoria Sorina Maria, din cadrul Școlii Doctorale de Filologie, conform tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui CS I dr. Rotar Marius, nr. 10397/15.06.2021, privind angajarea 

cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a cadrelor didactice numite în comisia de 

îndrumare a doctorandului Sendroiu Alexandru, din cadrul Școlii Doctorale de Istorie, conform tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului Metodologia privind depunerea on-

line a lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I, seria 2020-2022, august 2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor privind calendarul programului de 

pregătire pentru susținerea probei scrise în cadrul examenului pentru obținerea gradului didactic II, sesiunea August 

2021, conform documentului.  

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef Universitate 

Sanda Tomuța         Hava Cristina  


