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

Nr. 30/21128/27.09.2022 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

din data de 27.09.2022 

 

 

 

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

27.09.2022, 

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 avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui conf.univ.dr. 

Panaite Ovidiu privind statele de funcții ale Departamentelor didactice și numărul formațiilor de studii care vor 

funcționa în anul universitar 2022-2023, pe cicluri de studii universitare, programe de studii, forme de învățământ 

și ani de studiu. 

 

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

Gligor Mihai privind următoarele: 

- statele de funcții ale Școlilor Doctorale 

- taxele de studiu pentru anul universitar 2022-2023 

- modalitatea de desfășurare a cursurilor la IODUS-UAB, conform normelor ARACIS  

- cererile la plata cu ora pentru cadrele didactice din IUSUD-UAB pentru anul universitar 2022-2023, 

care se regăsesc în statele de funcții ale Școlilor Doctorale. 

 

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

Panaite Ovidiu privind listele nominale cuprinzând cadrele didactice care vor desfășura activități didactice în 

regim de plata cu ora, în anul universitar 2022-2023, cuprinse în posturile vacante din statele de funcții. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui conf.univ.dr. 

Panaite Ovidiu privind taxele de studii pentru anul universitar 2022-2023, pentru toți anii de studii, pentru 

cetățenii români, cetățenii din țările UE/SEE/CE, români de pretutindeni, cetățenii străini din state terțe 

UE/SEE/CE, care parcurg în regim cu taxă studiile universitare de licență, masterat, doctorat, anul pregătitor de 

învățare a limbii române sau programul de pregătire psihopedagogică. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui conf.univ.dr. 

Panaite Ovidiu privind taxele administrative și tarifele aplicate în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, în anul universitar 2022-2023. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui Dragomir 

Cosmin privind taxele de cazare pentru Căminele studențești și Casa de oaspeți, în anul universitar 2022-2023. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dnei Albesc Simona 

privind tarifele pentru serviciul de listare/copii xerox materiale color, copertat și legare termică, la imprimantele 

din cadrul Biroului Tipografie. 
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HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei Albesc Simona privind majorarea manoperei aplicabilă 

tipăriturilor efectuate în cadrul Biroului Tipografie, la tariful de 35 lei/oră, la care se aplică contribuțiile datorate 

de angajator în procent de 2,25%. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind numirea persoanelor 

responsabile din cadrul UAB care vor aviza documentele cu „Bun de plată”, în baza Ordinului nr. 1792/2002 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 

instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, conform 

listei anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind efectuarea inventarierii 

anuale a bunurilor din patrimoniul UAB, demararea procedurilor de inventariere și numirea comisiilor de 

inventariere. Activităţile de inventariere faptică şi stabilirea rezultatelor inventarierii se vor desfășura în 

perioada 03.10.2022 - 09.12.2022. Comisiile vor avea următoarea componență: 

 

Comisia centrală de inventariere cu următoarea componenţă: 

 Ec. Dragomir Cosmin    Preşedinte 

 Ing. Solyom Ana Ionela                 Membru 

 Ec. Contor Tamara                 Membru 

 Ec. Bembea Loredana Raluca       Secretar 

 

Subcomisia de inventariere Palat Apor, Corp G, Corp H, Sala Sport și Centru cercetare Schit în 

vederea realizării faptice a inventarierii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi materialelor, cu următoarea 

componenţă: 

Albesc Simona                                        Responsabil subcomisie 

Căstăian Rusu Ioana-Anamaria    Membru  

Staicu Felicia Gabriela   Membru 

Târnovean Sorin   Membru 

Căpâlnaș Matei Vasile      Membru 

Macarie Aureliana   Secretar  

 

Subcomisia de inventariere corp B, C, D, Facultatea de Teologie și Bibliotecă a bunurilor primite în 

custodie de la alte unități în vederea realizării faptice a inventarierii mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din 

aceste locaţii, cu următoarea componenţă: 

Dragomir Maria Viorica   Responsabil subcomisie 

Matei Victor Cristian   Membru  

Priporan Ioana Lavinia   Membru 

Beşcucă Raluca    Membru 

Bucur Dana    Membru  

Târnovean Sorin                          Membru 

Trifu Liliana Daniela   Membru  

Despa Otilia     Membru  

Kiss Roxana Virginia   Membru  

Agignoaiei Alexandru Nicolae  Membru 

Hulea Emilia                                        Secretar 

 

Subcomisia de inventariere cămine, cantină, bufet și casa de oaspeți, în vederea realizării faptice a 

inventarierii mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, marfă din aceste locații, cu următoarea componenţă: 

 Albesc Simona    Responsabil subcomisie 

 Căstaian Rusu Ioana   Membru 

 Staicu Felicia Gabriela   Membru 

 Hulea Emilia    Secretar 

 



 

3 
 

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

Subcomisia de inventariere, în vederea realizării faptice a materialelor din magazie și a 

carburanților, librărie, casierie și alte valori  cu următoarea componenţă: 

Ţibea Ioana Livia                          Responsabil subcomisie 

Căstăian Rusu Ioana-Anamaria     Membru 

Cimpean Claudia           Membru 

Hulea Emilia                       Secretar 

 

Subcomisia pentru inventarierea terenurilor, construcţii, investiţii în curs cu următoarea 

componenţă: 

Țibea Ioana Livia   Responsabil comisie  

Rușca Daniela Camelia            Membru 

Golcea Petronela   Membru 

Hulea Emilia    Secretar 

 

Comisia pentru inventarierea componenţei soldurilor din evidenţele contabile cu următoarea 

componenţă: 

Ţibea Ioana Livia   Responsabil comisie  

Dragomir Viorica   Membru 

Golcea Petronela   Secretar 

 

Comisia pentru inventarierea actelor de studii cu următoarea componenţă: 

Tătar Corina Elena   Responsabil comisie  

Teodoriu Anca    Membru 

Fârtat Larisa    Membru  

Popa Huţ Anca Daniela    Secretar 

 

Subcomisia responsabilă cu valorificarea inventarierii şi punerea de acord a contabilităţii cu 

rezultatele inventarierii cu următoarea componenţă: 

Ţibea Ioana Livia   Responsabil comisie  

Golcea Petronela   Membru 

Dragomir Viorica   Membru 

Căstaian Rusu Ioana   Secretar 

 

Comisia de casare a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și a materialelor propuse la casare în 

urma inventarierii anuale, cu următoarea componență: 

Ing. Solyom Ana Ionela   Președinte comisie 

Târnovean Sorin   Membru 

Ţibea Ioana Livia   Membru 

Dragomir Viorica   Membru 

Staicu Felicia Gabriela   Membru 

Căstaian Rusu Ioana   Secretar 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul studentei Mălina Bogdan, Președinte Liga Studenților din 

UAB, privind printarea a 150 de afișe color, necesare pentru informarea studenților la început de an universitar. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se ia act de notificarea dnei conf.univ.dr. Baciu Adriana privind eliberarea din 

funcția de Director al Centrului pentru Managementul Calității și Strategie Instituțională, începând cu data de 1 

octombrie 2022. 
 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se transmite Senatului referatul dlui lect.univ.dr.ing. Avram 

Alexandru privind susținerea de activități didactice, în calitate de cadru didactic asociat, în regim plata cu ora, la 

filiala din Bistrița-Năsăud a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie Electrică, în anul 

universitar 2022-2023. 
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HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dnei Cîmpean Claudia privind studenții care beneficiază de 

reduceri și gratuități de cazare în căminele studențești pentru anul universitar 2022-2023, conform listelor anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă cererea nr. 20602/23.09.2022 privind amânarea plății taxei de studiu, 

pentru o studentă a Facultății de Drept și Științe Sociale, până la data de 15.10.2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Dragolea Larisa privind participarea dnei 

Muntean Iulia, psiholog în cadrul CICOC, la cursul de perfecționare de Formator, curs organizat de către Asociația 

Catharsis în format online pe parcursul a 5 zile (24 – 25 septembrie 2022, 15 - 16 octombrie 2022, 8 decembrie 

2022), costul participării fiind de 500 de lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei Pancu Carmen privind confecționarea ștampilelor fără 

stema României, pentru Facultatea de Informatică și Inginerie, respectiv Facultatea de Istorie, Litere și Științe 

ale Educației, ca urmare a schimbării denumirii/structurii celor 2 facultăți, precum și pentru Facultatea de 

Teologie Ortodoxă, cea existentă la momentul actual având defect de fabricație. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dnei Pancu Carmen privind actualizarea comisiei de casare 

și scoatere din uz a sigiliului cu stema României, a matriței timbru sec cu stema României și a altor ștampile 

utilizate în cadrul UAB, după cum urmează: 

Președinte:  Dragomir Cosmin 

Membri:  Contor Tamara 

   Ciobotă Virgil 

   Albesc Simona 

Secretar: Muntean George 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul lui Dan Mircea-Titus privind efectuarea reparațiilor curente 

la sediul Facultății de Teologie Ortodoxă, în valoare de aproximativ 35.000 lei cu TVA.  

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se ia act de informarea dnei conf.univ dr. Baciu Adriana privind lista 

programelor de studii universitare de licență și masterat pentru care expira valabilitatea avizului ARACIS în anul 

universitar 2022 – 2023, precum și de condiția de depunere a dosarelor de acreditare/evaluare periodică cu 3 luni 

înainte de expirarea termenului de valabilitate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se avizează și se transmite Senatului propunerea dnei Câmpean Daniela privind 

elaborarea Procedurii operaționale PO – PR – 01 privind completarea și transmiterea electronică în cadrul 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a declarațiilor de avere și de interese prin intermediul platformei 

e-DAI (nou elaborată). 

 

HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă referatul dlui. conf.univ.dr. Popa Gorjanu Cosmin   privind angajarea 

a 2 persoane în cadrul proiectului cu titlul „Acțiuni pentru dezvoltarea capacității pentru cercetare științifică 

în Universitatea „1 Decembrie1918” din Alba Iulia”, cu contract individual de muncă pe durată determinată și 

timp parțial, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă referatul dlui. conf.univ.dr. Marina Lucian privind angajarea a 2 

persoane în cadrul proiectului cu titlul „Studenți și liceeni susținuți în parcursul de studii, pentru access 

echitabil la studii superioare și incluziune  socială (Incluziv – UAB)”, cu contract individual de muncă pe 

durată determinată și timp parțial, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 24. Se aprobă referatul dlui. conf.univ.dr. Marina Lucian privind prelungirea 

duratei contractului individual de muncă, încheiat cu timp parțial, pentru dna Solyom Ana Ionela în cadrul 

proiectului cu titlul „Studenți și liceeni susținuți în parcursul de studii, pentru access echitabil la studii 

superioare și incluziune  socială (Incluziv – UAB)”, conform documentului anexat. 
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HOTĂRÂREA NR. 25. 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: Ovidiu Adrian 

Lazăr și Vasile-Dan Bustan, conform documentelor anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 26. Se aprobă referatul  dlui Dragomir Cosmin privind procentul de regie aplicabil 

de la 01 octombrie 2022, după cum urmează: pentru bufetul de incintă: 0 – 40% și pentru cantina: 0 – 80 %. 

 

HOTĂRÂREA NR. 27. Se aprobă referatul dlui. lect.univ.dr. Ștefani Claudiu privind susținerea 

desfășurării proiectului „The connection between the Charter of Fundamental Rights of the Eu and the 

Citizenship” (EURIGHT) în perioada ce urmează până la 01.05.2023, având în vedere faptul că prefinanțarea 

obținută în septembrie 2021, în valoare de 18.000 euro este aproape epuizată, perioada proiectului fiind prelungită 

până la data de 01.05.2023, iar rambrusarea sumei de 12.000 euro se poate face doar în termenul de 60 de zile de 

la încheierea proiectului (începând cu 02.05.2023). 

 

HOTĂRÂREA NR. 28. Se aprobă referatul  dnei Petrescu Adina privind scutirea de la plata taxei de 

școlarizare, pentru anul universitar 2022 – 2023, pentru 2 studente din Republica Moldova, din cadrul Facultății 

de Istorie, Litere și Științe ale Educației. 

 

HOTĂRÂREA NR. 29. Se aprobă referatul  dlui Melinte Daniel privind decontrea  biletelor de avion 

pentru  dl Karl Markgraf, Ph.D., Director internațional Programe și servicii internaționale din cadrul Universității 

din Minnesota, Duluth, achiziționate de acesta în vederea deplasării la Alba Iulia, pentru participarea la programul 

intensiv mixt (BIP)- Internationalization of Higher Education: training for policy support, organizat de Centrul de 

Relații Internaționale în perioada 14-28 octombrie 2022. Contravaloarea biletelor de avion, de 2830,97$, respectiv 

136,18 Euro, va fi decontată din  proiectul 2021-1-RO01-KA131-HED-000008080, BIP -1. 

 

HOTĂRÂREA NR. 30. Se aprobă referatul  dlui Melinte Daniel privind plata din cadrul proiectului 
CNFIS-FDI-2022-0418  a taxei de procesare a dosarelor de recunoaștere a funcției didactice obținute în 

străinătate, în valoare de 50 lei/dosar, pentru 3 cadre didactice invitate - Lecturer Teresa Gonzáles Gómez, 

Assoc.prof. Zana (Miroslav) Gavrilovic și Assoc.prof. Grzegorz Leszczyński, care vor desfășura activități de 

visiting professor/visiting lectureship în cadrul Universității. 

 

HOTĂRÂREA NR. 31. Se aprobă referatul dlui Melinte Daniel privind plata din cadrul proiectului 

CNFIS-FDI-2022-0418  a taxei de procesare a dosarelor de recunoaștere a diplomei de doctor obținuțe în 

străinătate, în valoare de 50 lei/dosar, pentru 3 cadre didactice invitate - Lecturer Teresa Gonzáles Gómez, 

Assoc.prof. Zana (Miroslav) Gavrilovic și Assoc.prof. Grzegorz Leszczyński, care vor desfășura activități de 

visiting professor în cadrul Universității. 

 

HOTĂRÂREA NR. 32. Se aprobă referatul dlui Melinte Daniel privind evaluarea dosarului de 

recunoaștere a funcției didactice, obținută în instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate, în 

vederea implementării unui program de visiting professor în cadrul UAB, pentru Doamna Zana (Miroslav) 

Gavrilovic, Conferențiar universitar (Associate Professor) în cadrul Universității de Est din Sarajevo, Bosnia 

și Herțegovina și constituirea comisiei de evaluare a dosarului, cu următoarea componență: 

Președinte:  Prorector 1, Pr. Conf. univ. dr. Ovidiu Panaite 

Membri:  Prof. univ. dr. Teodora Iordăchescu 

                            Conf. univ. dr. Dan Gabriel Bărbuleț 

Secretar:  Șef BECISS Daniel Mihai Melinte 

 

HOTĂRÂREA NR. 33. Se aprobă referatul dlui Melinte Daniel privind  modificarea programului care 

urmează a fi implementat din visiting lectureship în visiting professor pentru angajarea dnei Dnei. Teresa 

Gonzáles Gómez de la University of Huleva, Spania, în cadrul UAB, ca urmare a noilor documente transmise de 

către aceasta, conform cărora domnia sa ocupă poziția de Conferențiar universitar și nu de Lector universitar. În 
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acest caz, cheiltuielile preconizate vor fi în sumă totală de maxim 19.275 lei și vor fi suportate din fondurile 

proiectului CNFIS-FDI-2022-0418. 

 

HOTĂRÂREA NR. 34. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui conf.univ.dr. 

Panaite Ovidiu privind Metodologia privind desfășurarea în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia 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 și modalitatea 

de desfășurare a activităților educaționale în semestrul I al anului universitar 2022 - 2023. 

 

HOTĂRÂREA NR. 35. Se avizează, cu amendamente, și se transmite spre aprobare Senatului referatul 

dlui conf.univ.dr. Panaite Ovidiu privind următoarele: 

- Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică  în  cadrul 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie) 

- Procedura operațională PO – SG – 04 privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în 

cariera didactică în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (nou elaborată) 

- Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia (actualizare) 

- Procedura operațională PO – SG – 03 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (actualizare) 

 

HOTĂRÂREA NR. 36. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui lect.univ.dr. 

Șimon Sorin privind transformarea postului de asistent, poz.15 din statul de funcții al Departamentului de 

Educație Fizică și Sport, din asistent pe perioadă determinate în asistent pe perioadă nedeterminată, conform art. 

35 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocupare posturilor didactice în cadrul 

UAB. 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța          Carmen Pancu 

 

 


