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

Nr. 28/18849/13.09.2022 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 13.09.2022 

 

 

 

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

13.09.2022, 

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 Solyom Ana privind numirea comisiei de recepție la 

terminarea lucrărilor de execuție – amenajări exterioare (pavaje, alei, drumuri, zone verzi) – din incinta căminului 

studențesc amplasat pe str. Pinului, nr. 45, Alba Iulia. 

Se numește comisia de recepție, cu următoarea componență: 

Preşedinte: Ec. Dragomir Cosmin 

Membri:   Solyom Ana 

   conf.univ.dr. Popa Dorin 

   Cîmpean Claudia 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. 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. Ursa Andra, conform 

documentului anexat 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui prof.univ.dr. 

Himcinschi Mihai privind propunerea de numire în funcția de directori de departament interimari ca urmare a 

divizării Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă în două departamente distincte, respectiv: 

Departamentul de  Teologie Ortodoxă și Departamentul de Artă,  începând cu anul universitar 2022-2023, după 

cum urmează: 

- dl conf.univ.dr. Lucian-Dumitru Colda, director interimar Departamentul de  Teologie Ortodoxă 

- dl lect.univ.dr. Dragoș-Ioan Șușman, director interimar Departamentul de Artă 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă cererea nr. 18772/13.09.2022 privind amânarea plății taxei de școlarizare 

pentru un doctorand din cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate, prima tranșă urmând a fi plătită în data de 

20.09.2022, iar a doua tranșă în data de 20.10.2022.  

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui ec. Dragomir Cosmin privind achiziția unui set de mobilier 

pentru barul din incinta campusului universitar, valoarea estimată fiind de 33.000 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă încheierea unui Contract de comodat între Arhiepiscopia Ortodoxă 

Română Alba Iulia și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe o perioadă de 49 de ani, cu obligația 

Comodatarului de a executa lucrări de investiții, reparații, reabilitare sau de orice natură care sunt necesare să fie 

executate la imobil, sediul Facultății de Teologie Ortodoxă, pentru a îndeplini funcțiunea sa. 
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HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui Melinte Daniel privind angajarea dnei Zana (Miroslav) 

Gavrilovic, conf.univ.dr. în cadrul Universității din Sarajevo de Est, pentru un program de visiting-professor, în 

baza prevederilor Regulamentului privind implementarea programelor de tip visiting-professor. Cheltuielile, în 

sumă totală de 19.275 lei, vor fi suportate din fondurile proiectului  CNFIS-FDI-202-0046. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă cererea nr. 18710/12.09.2022 privind amânarea plății primei tranșe 

aferente taxei de studiu pentru un student al Facultății de Drept și Științe Sociale, specializarea Asistență socială, 

până la data de 13 octombrie 2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului propunerea Facultății de Istorie 

și Filologie privind calendarul activităților educaționale specifice semestrelor academice, în anul universitar 2022-

2023, pentru programele de studii universitare de licență și masterat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se avizează și se transmite Senatului cererea dnei lect.univ.dr. Costea Liana 

Maria, privind aprobarea susținerii de activități didactice, în regim plata cu ora, la Universitatea de Medicină, 

Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu- Mureș. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se ia act de informarea dlui conf.univ.dr. Attila Tamas-Szora și a dnei Daniela 

Câmpean, persoană responsabilă e-DAI, privind obligația de a depune declarații de avere și interese pentru 

personalul angajat cu contract individual de muncă care administrează sau implementează programe ori proiecte 

finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetare și se diseminează tuturor structurilor din cadrul UAB. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui Melinte Daniel privind modificarea Metodologiei pentru 

acordarea granturilor pentru predare de tip visiting professor/visiting lectureship incoming și outgoing în cadrul 

UAB, granturi finanțate din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2022-0418. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei Pancu Carmen privind programul de activitate cu 

publicul în cadrul Secretariatelor Facultăților, Secretariatul DPPD și Secretariatul Școlii Doctorale, după cum 

urmează: 

LUNI  900 - 1100 

MARȚI  1300 - 1500 

MIERCURI  900 - 1100 

JOI  1300 - 1500 

VINERI   900 - 1100 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui ec. Dragomir 

Cosmin privind transformarea unor posturi vacante din cadrul Direcției General Administrative – Serviciul Tehnic 

și de Investiții, după cum urmează: 

▪ postul de Muncitor calificat tr.II (electrician), poz. 23 în post de Muncitor calificat tr.I (electrician) 

▪ postul de Muncitor calificat tr.II (electrician), poz. 24 în post de Muncitor calificat tr.I (electrician) 

▪ postul de Muncitor calificat tr.II (instalator), poz. 29 în post de Muncitor calificat tr.I (zugrav) 

▪ postului de Muncitor calificat tr.III (lăcătuș – Sala Sport), poz. 37 în post de Muncitor calificat tr.I 

(tâmplar) 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei Joldeș Gabriela privind redistribuirea unei gradații de 

merit acordată personalului didactic auxiliar următorului clasat în ierarhizarea inițială (conform punctajului 

realizat), ca urmare a vacantării unei poziții din cele 7 gradații acordate personalului didactic auxiliar cu funcții de 

execuție.  

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dnei Joldeș Gabriela privind majorarea cheltuielilor salariale 

lunare în urma aplicării prevederilor O.U.G. nr. 115/26.08.2022 pentru completarea Art. I din O.U.G. nr. 

130/17.12.2021. 
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HOTĂRÂREA NR. 17. Se ia act de Standardele de calitate elaborate de ARACIS cu privire la modul de 

desfășurare a activităților de predare, învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, la forma de învățământ 

cu frecvență, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice precum și 

de Ponderea activităților în format online sincron, diferențiat pe tip de activitate și ciclu de studii, în vederea 

implementării în structurile educaționale ale universității. 
 

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:  

- CP1 Rotar Marius – 372 Euro, reprezentând cheltuieli de revizuire lingvistică a unui articol, 

- Prof.univ.dr. Breaz Marcela Nicoleta – 2300 dolari SUA, reprezentând taxă de publicare articol în 

revistă 

- Conf. univ.dr. Georgeta Orian – 2132,33 Lei, reprezentând taxă participare conferință și cheltuieli 

deplasare conferință, 

- Conf. univ.dr. Herțeg Maria-Crina – 70 Euro, reprezentând taxă participare conferință, 

- Lect.univ.dr. Ordean Mircea–Nicolae – 314.6 Euro, reprezentând taxă de publicare articol în revistă. 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Carmen Pancu 

          


