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

 

Nr. 24/14116/12.07.2022 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 12.07.2022 

 

 

 

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

12.07.2022, 

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 cererea dnei Simina (Petricele) Nicoleta Ionela, absolventă a specializării 

Economia comerțului, turismului și serviciilor, promoția 2006, de a susține examenul de licență în cadrul sesiunii iulie 

2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui Căpîlnaș Matei Vasile, privind achiziția de echipamente IT, 

necesare pentru dotarea Centrului de comunicații, în valoare de 67.300 lei (TVA inclus).. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei Solyom Ana privind suspendarea pe o perioadă de 4 luni a 

contractului de servicii ”Elaborare documentație de autorizare a lucrărilor de intervenție – DALI – Cămin studențesc 

nr. 2”. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Ionescu Petru privind angajarea dnei Țibea Ioana 

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. 5. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Gligor Mihai  privind angajarea a 3 persoane în 

cadrul proiectului cu titlul Accesibilitatea cercetărilor avansate pentru o dezvoltare economică sustenabilă - 

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

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Paștiu Carmen  privind angajarea a 2 persoane 

în cadrul proiectului cu titlul SAS UAB – Acțiune, transformare, adaptare și competențe, cu contract individual de 

muncă pe durată determinată și timp parțial, conform documentului anexat 

 

HOTĂRÂREA NR. 7.  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. Kristina Kostova, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatele  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 doctoranzilor: Florin Ioan Nan, Mihai Dorin 

Teodorescu, Petru Brisc și Ioan Vasilie, conform documentelor anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. 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. Bugnariu Alexandra Delia, conform 

documentului anexat. 
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HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui C.S. 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 drd. Condurateanu Marian-Bogdan, conform 

documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Paștiu Carmen  privind plata serviciilor 

necesare desășurării activității Masterclass – „Școala de antreprenoriat”, Ediția a IV-a, în valoare de 22.120 lei. 

Decontarea se face din bugetul proictului CNFIS-FDI-2022-0424. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se avizează și se transmite Senatului referatul dlui Melinte Daniel pentru aprobarea 

ediției nr. 2 a Regulamentului privind  implementarea programului Erasmus+. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei Tătar Corina privind încheierea unui contract de  asistență 

tehnică pentru sistemul Softlink Liberty5, începând cu data de 04.08.2022, pentru o perioadă de 1 an, în valoare de 

1.863 euro (fără TVA). 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Gligor Mihai  privind achiziția unui Scanner 

carte semi-profesional Eloam BS3000P, 22 Mpx, în valoare de 20.000 cu TVA.  

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Gligor Mihai  privind rezervarea sălilor necesare 

desfășurării Congresului Național al Istoricilor din România, în perioada 8 – 10 septembrie 2022, conform documentului 

anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr Dragolea Larisa privind achiziția din bugetul 

proiectului CNFIS-FDI-2022-0559 a categoriilor de produse menționate în documentul anexat, în valoare de 47.166,52 

lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă includerea pe lista de investiții a instrumentelor muzicale solicitate de dl 

prof.univ.dr. Domin Adam, necesare desfășurării activităților din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Consiliul de Administrație a luat act de informarea dnei Câmpean Daniela, în 

calitate de persoană desemnată din partea UAB pentru implementarea prevederilor legale privind depunerea 

declarațiilor de avere și de interese prin intermediul platformei e-DAI a Agenției Naționale de Integritate, privind 

situatia depunerilor declarațiilor de avere și interese de către personalul universității și totodată informează că 

nedepunerea acestora în termenele prevăzute de Legea nr. 176/2010 constituie contravenție și se sancționează cu 

amendă de la 50 lei la 2.000 lei.  

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dnei Tătar Corina de decontare a cheltuielilor din fondurile pentru 

cercetare științifică, conform Ordinului nr. 3747/28.04.2021, în valoare de 4866 euro - cheltuieli abonamente baze de 

date cu Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare – Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare 

din România – ANELIS PLUS până la data de 31.12.2022.  
 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța            (temporar)  

          Carmen Pancu  
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