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

Nr. 25/14606/18.07.2022 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 18.07.2022 

 

 

 

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

18.07.2022, 

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 referatul studentei Bogdan Mălina privind printarea a 250 pliante (cartonate, 

față-verso, color) și a 12 afișe (cartonate, față-verso, color) necesare promovării Ligii studenților. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui conf.univ.dr. Popa-

Gorjanu Cosmin referitor la revizia Procedurii operaționale privind raportarea activității de cercetare în cadrul 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia ( PO – CCȘ – 02). 

  

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Muntean Andreea privind plata cheltuielilor 

aferente taxei pentru susținerea publică a tezei de abilitare în domeniul Marketing, în cadrul Școlii Doctorale 

Interdisciplinare a Universității „Transilvania”  din Brașov. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind demararea etapei 1 de execuție a 

lucrărilor pentru amenajarea și punerea în funcțiune a centralei termice din cadrul campusului – montarea unui boiler 

termoelectric și cuplarea la instalația de distribuție a apei calde a clădirii, în valoare de 18.445,00 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind suplimentarea cu 40.0000 lei (TVA 

inclus) a sumei prevăzute anterior pentru abilitarea centralei termice aferente căminului studențesc nr. 2, suma inițială 

fiind de 260.000,00 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatele dlui 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 doctoranzilor: Cârstea Ana Maria, Țuțuianu Costin-

Daniel, Șonu Diana și Avram Marcela, conform documentelor anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7.  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: Marius Alin Ionică, 

Leah Cosmin și Popa Claudiu Daniel, conform documentelor anexate. 

 

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 drd. Copîndean (Haiduc) Valentina Silvia, 

conform documentului anexat. 

 



 

2 
 

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

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă cererea dnei Cocian Liliana privind continuarea executării contractului 

individual de muncă până la data de 31.12.2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Ceuca Emilian privind constituirea comisiei 

de evaluare a bunurilor donate din partea Continental Automotive Systems (echipamente pentru laboratoare), în 

vederea stabilirii valorii de inventar, în baza contractului de donație nr. 3551/27.06.2022. 

Se numește comisia, cu următoarea componență: 

Preşedinte: conf.univ.dr. Tamas Attila 

Membri:   prof.univ.dr. Tulbure Adrian   

         conf.univ.dr. Ceuca Emilian 

Secretar:   Kiss Roxana 

 

HOTĂRÂREA NR. 11 Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Topor Dan privind constituirea comisiei de 

selecție a examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, promoția 2022, din cadrul Universității „Tomis” 

din Constanța. 

Preşedinte: prof.univ.dr. Breaz Daniel Valer 

Membri:   conf.univ.dr. Tamas Attila 

   prof.univ.dr. Topor Ioan Dan 

Secretar:   lect.univ.dr. Maican Silvia Ștefania 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul d-nei  Lipovan Corina 

Ionela privind Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui prof.univ.dr. Gligor 

Mihai privind modelul cadru al contractelor pentru studiile postdoctorale de cercetare avansată, pentru anul universitar 

2022-2023. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă cererea drd. Sidonia Petronela Neagoie (Olea) privind renunțarea la bursa 

alocată de statul român, în vederea obținerii unei burse în cadrul proiectului cu titlul „Accesibilitatea cercetărilor 

avansate pentru o dezvoltare economică sustenabilă  ACADEMIKA”. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă cererea dlui lect.univ.dr. Huțanu Constantin privind reprogramarea a 2 

zile din concediu de odihnă aferent anului universitar 2021-2022, din perioada 25 aug-26 aug 2022, în perioada 19 

sept–20 sept 2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Rotar Corina privind încheierea unui Acord 

de parteneriat între Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Amdaris România SRL, pe o perioadă de 2 

ani, având ca obiect derularea de programe de instruire practică a studenților din cadrul Facultății de Științe Exacte și 

Inginerești, domeniul Informatică. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Gligor Mihai privind numirea experților în cadrul 

proiectului cu titlul  „Accesibilitatea cercetărilor avansate pentru o dezvoltare economică sustenabilă  ACADEMIKA”, 

după cum urmează: 

Coordonator partener:    prof.univ.dr. Gligor Mihai 

Expert gestiune grup țintă:   conf.univ.dr. Ivan Oana Raluca 

Coordonator activități de cercetare aplicativă: prof.univ.dr. Topor Dan Ioan 

Tutori:      prof.univ.dr. Socol Adela 

conf.univ.dr. Moga Valer 

      conf.univ.dr. Dumitran Daniel      

      conf.univ.dr. Tamas Szora Attila 

Formatori:     prof.univ.dr. Breaz Valer Daniel 

      conf.univ.dr. Nanu Paul 

      CS I Rotar Marius 
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HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dlui Melinte Daniel privind majorarea grantului acordat studentei 

Roberta Bența cu suma de 194,52 Euro. Această sumă se adaugă la grantul inițial acordat studentei și aprobat prin 

HCA nr. 14 din 15.06.2020, în valoare de 597.48 Euro, rezultând astfel un grant final în valoare de 792 Euro, asigurat 

din bugetul proiectului Erasmus 2019-1-RO01-KA103-061422. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. 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. Breaz Valer Daniel – 2300 USD, reprezentând taxă publicare articol în revistă. 

- Lect. univ.dr. Huțanu Constantin – 260 Euro+2030 Lei, reprezentând taxă participare conferință ATOM-N 

2022 și cheltuieli de deplasare. 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Carmen Pancu 

           

           


