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

Nr. 29/19546/20.09.2022 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 20.09.2022 

 

 

 

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

20.09.2022, 

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 cererea nr. 19356/19.09.2022 privind acordarea unui sprijin financiar 

pentru taxa de școlarizare a unei studente din cadrul Facultății de Științe Economice, specializarea Economia 

comerțului, turismului și serviciilor, forma de învățământ la distanță, aceasta provenind din Centrul de Plasament 

Sfânta Ana. 

 

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. Bucur (Tincu) Bianca 

Maria, conform documentului anexat 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul 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 drd. Căpîlnean Vasile 

documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui Melinte Daniel privind angajarea dnei Teresa Gonzales 

Gomez, lect.univ. în cadrul University of Huelva, Spania, pentru un program de visiting lectureship, în baza 

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

totală de 13.700 lei vor fi suportate din fondurile proiectului  CNFIS-FDI-2022-0418. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui Melinte Daniel privind angajarea dlui Grzegorz 

Leszczynski, conf.univ.dr. în cadrul Poznan University of Economics and Business, Polonia, 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-2022-

0418. 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei Tomuța Sanda privind delegarea la Oficiul Juridic a 

unei persoane cu studii juridice din cadrul UAB pe o perioadă de 3 luni. Se decide transferul dnei Teodora 

Bogdan, secretară în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Topor Dan privind încheierea unei 

Convenții cadru de parteneriat între Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Banca Transilvania, 

pe o perioadă de 5 ani, în vederea susținerii activității de formare și orientare profesională a studenților. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă cererea nr. 16491/20.09.2022 privind scutirea de la plata taxei de studiu 

pentru un student al Facultății de Istorie, Litere și Științe ale Educației. 



 

2 
 

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

HOTĂRÂREA NR. 9. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dnei conf.univ.dr. 

Muntean Andreea privind revizuirea Metodologiei de evaluare periodică a calității personalului didactic și de 

cercetare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se avizează și se transmite Senatului propunerea de alocare pentru anul universitar 

2022-2023 a resurselor umane (pe baza statelor de funcții), materiale (conform dotărilor existente) și financiare 

(existente conform bugetului) pentru desfășurarea activității programelor de studii universitare de licență, master 

și doctorat, cu respectarea prevederilor legale și interne în domeniu, cât și a standardelor de specialitate ARACIS. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se avizează și se transmite Senatului cererea dlui prof.univ.dr. Himcinschi Mihai, 

privind aprobarea susținerii de activități didactice, în calitate de cadru didactic asociat, la Universitatea Tehnică 

din Cluj Napoca, Departamentul de Teologie Ortodoxă Baia-Mare, în sem I al anului universitar 2022-2023. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se avizează și se transmite Senatului cererea dlui prof.univ.dr. Himcinschi Mihai, 

privind aprobarea susținerii de activități didactice, în calitate de cadru didactic asociat, la Universitatea „Aurel 

Vlaicu” din Arad, în sem II al anului universitar 2022-2023. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se transmite Senatului cererea dlui prof.univ.dr. Jurcan Ioan Emil, 

privind aprobarea susținerii de activități didactice, în calitate de cadru didactic asociat, la Universitatea „Babes-

Bolyai” din Cluj Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, în sem I al anului universitar 2022-2023. 
 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă cererea nr. 19375/19.09.2022 privind amânarea plății primei tranșe din 

taxa de școlarizare pentru un student al Facultății de Istorie, Litere și Științe ale Educației, specializarea Istorie, an 

I, până la data de 15.10.2022.  

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei prof.univ.dr. Cîmpan Diana privind achiziționarea unui 

nou stoc de fanioane și de steaguri  necesare spre a fi amplasate pe catargele de la locațiile de bază ale UAB, 

precum și în sălile principale (cu circuit extern). 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Popa Gorjanu Cosmin privind calendarul 

desfășurării concursului pentru acordarea burselor de performanță științifică pentru studenți, în perioada octombrie 

– decembrie 2022, cu derularea contractelor în perioada ianuarie – iunie 2023, conform Regulamentului privind 

acordarea burselor de performanță științifică 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei Cîmpean Claudia privind închirierea pentru anul 

universitar 2022-2023 a imobilului – Cămin studențesc nr. 4, aflat în proprietatea  S.C. Instalatorul SA din Alba 

Iulia. Astfel se aprobă încheierea unui contract de închiriere cu sc instalatorul sa la tariful de 25.000 lei/lună, fără 

TVA, prețul utilităților urmând a fi suportate de către UAB. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Popa Dorin  privind angajarea unei 

persoane în cadrul proiectului Elaborarea unor produse inovatoare din materiale avansate (mortare), folosite în 

reabilitarea clădirilor de patrimoniu - DIPAM, cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp 

parțial, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dnei conf. univ.dr. Orian Georgeta privind participarea 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia ca partener într-un proiect AFCN – Jocul călușerilor din județul 

Alba, care va fi depus de Centrul de cultura Augustin Bena, principalii beneficiari fiind studenții Facultății de 

Istorie, Litere și Științe ale Educației. 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă referatul dnei Pancu Carmen privind încheierea Comenzii – Contract 

între Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și CN Imprimeria Națională S.A., în vederea tipăririi și 

achiziționării formularelor tipizate ale actelor de studii avizate, destinate absolvenților 2021-2022, în valoare de 

15.716,25 lei, la care se adaugă TVA. 
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HOTĂRÂREA NR. 21. Se avizează și se transmite Senatului referatul dnei Pancu Carmen privind 

transformarea postului de Secretar I (S) în post de Secretar III (S), din cadrul Secretariatului General – Cabinet 

Prorectori. 

 

HOTĂRÂREA NR. 22. Se ia act de informarea dlui prof. univ. dr. Gligor Mihai  cu privire la faptul că în 

perioada 22 – 30 septembrie2022 este planificată a se desfășura sesiunea de evaluare periodică a conducătorilor 

de doctorat  din cadrul IOSUD-UAB, prin intermediul platformei INTRANET, conform PO-IOSUD-05. 

 

HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă referatul dnei Solyom Ana cu privire la achiziția și încheierea unui 

contrat de prestări servicii de întreținere lunară a ascensoarelor din cadrul căminului studențesc de pe str. Pinului, 

în valoare de 16.851 lei/an (TVA inclus).  

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Carmen Pancu 

   

 


