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

Nr. 26/15545/29.07.2022 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 29.07.2022 

 

 

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

29.07.2022, 

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 dnei conf.univ.dr. Oprea Luciana privind decontarea cheltuielilor 

aferente taxei pentru susținerea publică a tezei de abilitare în cadrul Universității Politehnica din Timișoara, în valoare 

de 7417,35 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Ca urmare a solicitărilor, în contextul admiterii organizate în sesiunea iulie 2022, pe 

categoria de locuri/granturi finanţate de la bugetul de stat destinate RROMILOR pentru studii universitare de licență și 

master, se aprobă redistribuirea acestora în funcție de specializările/programele care au candidați admisibili în limita 

cifrei de școlarizare, după cum urmează: 

Studii universitare de licență: 

- 1 loc de la Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, specializarea Istorie se redistribuie la Facultatea 

de Drept și Științe Sociale, specializarea Drept; 

Studii universitare de masterat: 

- 1 loc de la Facultatea de Drept și Științe Sociale, specializarea Instituții de drept privat se redistribuie în 

cadrul aceleiași facultăți, specializarea Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate; 

- 1 loc de la Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, specializarea Identităţi regionale în Europa 

Central-Răsăriteană se redistribuie în cadrul aceleiași facultăți, specializarea Management educaţional; 

- 1 loc de la Facultatea de Informatică și Inginerie,  specializarea Sisteme informaţionale cadastrale şi 

management imobiliar se redistribuie la Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, specializarea 

Management educaţional. 

  

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui ec. Dragomir Cosmin privind achiziția obiectelor  de inventar și 

materiale suport solicitate de către Departamentul de Educație Fizică și Sport pentru desfășurare activităților didactice, 

în valoare de 40.000 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui Cetină Cristian privind achiziționarea serviciilor de spălare 

interior-exterior a autoturismelor/autoutilitarelor și microbuzelor din cadrul UAB, valoarea estimată a acestor servicii 

fiind de 17.500 lei (fără TVA). 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul studentei Bogdan Mălina privind achiziționarea de materiale 

promoționale (roll-up-uri, stickere, pixuri, tricouri personalizate) necesare în cadrul Forumului Organizațiilor 

Studențești din România (FOSR), organizat la Timișoara în perioada 12 – 21 august 2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei lect univ.dr. Aldea Mihaela privind achiziționarea unor lucrări 

de specialitate necesare programului de studii Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, ca 

urmare a recomandărilor primite în urma vizitei comisiei ARACIS, în valoare de 22.643,34 lei, conform documentului 

anexat. 
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HOTĂRÂREA NR. 7.  Se aprobă referatul dlui Muntean George privind achiziționarea lucrărilor de reabilitare 

infrastructură pavaj pietonal pentru cele 2 curți interioare ale UAB (suprafață aproximativă de 750-800 m2), valoarea 

estimată fiind de 350.000 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui lect.univ.dr. Ordean Mircea privind achiziționarea unor 

echipamente medicale necesare Departamentului de Educație Fizică și Sport, specializarea Kinetoterapie și Motricitate 

Specială, valoarea estimată fiind de 51.000 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei. Ruscă Daniela privind achiziționarea unui număr de 11 bucăți 

suporturi de pardoseală mobile pentru tablele interactive achiziționate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H a Universității „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia”, 

valoarea estimată fiind de 15.000 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui  Dimen Levente privind 

revizia Procedurii operaționale PO-CIDFRFC-07-Normarea activităților didactice la învățământul la distanță, 

precum și abrogarea procedurii existente. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Popa-Gorjanu Cosmin privind achiziționarea din 

bugetul proiectului CNFIS-FDI-2022-0268 a unor abonamente la baze de date, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Dumitran Daniel privind achiziționarea unor 

materiale necesare desfășurării activităților în cadrul Proiectului educațional de conservare și restaurare la cimitirul 

evreiesc din Alba Iulia (ediția a VIII-a), în valoare totală de 11.362,41 lei. Aceste costuri sunt suportate din Fondul 

pentru Finanțarea Situațiilor Speciale, alocat de către Ministerul Educației. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Baciu Adriana privind achitarea taxei de 

actualizare a informațiilor înregistrate în RNCIS pentru programul de studii universitare de masterat Proiectarea și 

managementul serviciilor sociale și de sănătate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui conf.univ.dr. Popa-

Gorjanu Cosmin privind Metodologia de finanțare a cercetării științifice din Universitatea „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia – conform Ordinului Ministerului Educației nr. 3126/11.02.2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. 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. Tulbure Adrian Alexandru – 260 Euro, reprezentând taxă participare conferință și 1800 Lei, 

reprezentând cheltuieli de deplasare. 

- Lect. univ.dr. Maican Silvia Ștefania – 1.914,92 Lei, reprezentând taxă de publicare articol în revistă. 

- Lect.univ.dr. Cioca Ionela Cornelia – 375 Lei, reprezentând taxă de publicare articol în revistă. 
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