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

Nr. 33/24112/11.10.2022 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 11.10.2022 

 

 

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

11.10.2022, 

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 dlui lect. univ. dr. Șimon Sorin privind decontarea cazării 

studenților de la specializarea Educație Fizică și Sportivă care au efectuat Stagiul de practică în activități de turism, 

în perioada 29.08.2022 – 31.08.2022, în zona Padiș-Glăvoi. Aceștia au fost nevoiți, din cauza condițiilor meteo 

nefavorabile, să apeleze la cazarea într-o cabană, prețul total fiind de 3.405 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui Luca Silviu privind achiziționarea unui grătar profesional, 

necesar Cantinei studențești, valoarea estimată fiind de 20.000 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Gligor Mihai privind achiziționarea unui 

software STATA de prelucrare cantitativă a datelor, în cadrul proiectului „Accesibilitatea cercetărilor avansate 

pentru o dezvoltare economică sustenabilă – ACADEMIKA”, costul estimat fiind de 12.000 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Gligor Mihai privind achiziționarea unor cărți  

de specialitate, în cadrul proiectului „Accesibilitatea cercetărilor avansate pentru o dezvoltare economică 

sustenabilă – ACADEMIKA”, costul estimat fiind de 7.076 lei (TVA inclus).   

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Paștiu Carmen privind angajarea dnei 

Mărginean Mariana în cadrul proiectului cu titlul „SAS UAB – Acțiune, transformare, adaptare și competențe”, 

cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dnei conf.univ.dr. 

Paștiu Carmen privind afilierea la IOSUD – Universitatea de Vest Timișoara, în calitate de conducător de doctorat 

în domeniul Marketing. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei Roman-Negoi Ana-Maria privind corectarea unei erori 

materiale din Lista solicitărilor primite în baza Metodologiei de finanțare a cercetării științifice din Universitatea 

„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform ordinului Ministerului Educației nr. 3126/11.02.2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind achiziționarea serviciului de 

curierat rapid pe teritoriul României, pentru perioada  octombrie 2022 – octombrie 2023. Valoarea estimată este 

de 25.000 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei Cîmpean Claudia privind înlocuirea/repararea ușilor de 

acces în Căminele studențești nr, 1 și nr. 3, valoarea estimată fiind de 20.000 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei Cîmpean Claudia privind numirea Comisia de recepție 

a mărfurilor alimentare/nealimentare, pentru Cantina studențească, cu următoarea componență: 

Președinte: Luca Silviu 

Membri:  Buta Camelia 

Prața Ioana 
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HOTĂRÂREA NR. 11. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui prof.univ.dr. 

Himcinschi Mihai privind demararea procedurilor de evaluare periodică externă a programului de studii 

universitare de licență Teologie Ortodoxă Pastorală, domeniul Teologie, în vederea reacreditării, precum și 

aprobarea comisiei de lucru. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui prof.univ.dr. 

Himcinschi Mihai privind demararea procedurilor de lucru în vederea obținerii autorizării de funcționare 

provizorie a programul de studii universitare de licență Cinematografie, Fotografie și Media (Comunicare 

audiovizuală: Scenaristică – Publicitate Media), domeniul Cinematografie și Media, în vederea înființării noului 

program, precum și aprobarea comisiei de lucru. 

 

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

Himcinschi Mihai privind demararea procedurilor de evaluare periodică externă a programului de studii 

universitare de licență Artă Sacră, domeniul Arte Vizuale, în vederea acreditării, precum și aprobarea comisiei de 

lucru. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se avizează și se transmite Senatului cererea dnei conf.univ.dr. Tulbure Ildiko, 

privind aprobarea susținerii de activități didactice, în regim plata cu ora, în sem. I al anului universitar 2022-2023, 

la Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Inginerie și Limbi Străine. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se avizează și se transmite Senatului cererea dlui prof.univ.dr. Găban Lucian, 

privind aprobarea susținerii de activități didactice, în regim plata cu ora, în sem. II al anului universitar 2022-2023, 

la Academia Forțelor Terestre din Sibiu, Facultatea de Științe Economice și Administrative. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dnei Tomuța Sanda privind participarea la cursul de formare 

profesională „Aspecte relevante în activitatea consilierilor juridici – Contracte, recuperare debite, litigii de 

muncă, daune interese” care se va desfășura la Oradea, în perioada 27 – 30 octombrie 2022, precum și decontarea 

cheltuielilor aferente, după cum urmează: taxă instruire în cuantum de 960 lei și servicii conexe în cuantum de 

1.520 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Gligor Mihai privind angajarea a 8 persoane 

pentru desfășurarea activităților din cadrul Biroului de digitizare, verificare a tezelor de doctorat și formarea de 

formatori în etică și integritate (BDVTD), cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, 

conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dlui Muntean George privind condițiile de organizare și 

desfășurare a concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de Îngrijitor, din cadrul Serviciului Administrație 

Patrimoniu și Aprovizionare. Se numesc comisiile de concurs, cu următoarea componență: 

Comisia de concurs: 

Preşedinte:  ec.Dragomir Cosmin 

Membri:   ing. Muntean George Marian 

         Hulea Emilia 

Membru supleant: Oțel Dana 

Secretar:   Rusan Angela 

 

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor: 

Preşedinte:   conf.univ.dr. Panaite Ovidiu 

Membri:  ing. Joldeș Gabriela 

         Toma Marinela 

Membru supleant: Lipovan Corina 

Secretar:   Rusan Angela 
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HOTĂRÂREA NR. 19. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui prof.univ.dr. 

Himcinschi Mihai privind organizarea alegerilor academice parțiale în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă 

pentru alegerea Directorului de Departament și a membrilor Consiliilor Departamentelor și alegerea membrilor 

Consiliului Facultății, precum și calendarul pentru desfășurarea acestora.  

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă referatul dnei Joldeș Gabriela privind aprobarea suplimentării cu 3.501 

lei a sumei alocate pentru acordarea voucherelor de vacanță angajaților UAB, în anul 2022, având în vedere 

angajarea a 8 persoane în perioada 16.08.2022 – 07.10.2022, persoane care au solicitat acordarea voucherelor de 

vacanță. 

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Kadar Manuella privind condițiile de 

organizare și desfășurare a concursului/examenul de promovare a personalului contractual, în vederea promovării 

dnei Puia Daniela Rodica, de pe postul de Informatician debutant (SSD) pe postul de Informatician III. Se numesc 

comisiile de concurs/examen de promovare, cu următoarea componență: 

Comisia de examinare: 

Preşedinte:  conf.univ.dr. Kadar Manuella 

Membri:   Despa Otilia 

   Pârvu Simona 

Secretar:   Muntean Luminița 

 

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor: 

Preşedinte:   conf.univ.dr. Muntean Andreea 

Membri:  conf.univ.dr. Tamas-Szora Attila 

         Câmpean Daniela 

Secretar:   Muntean Luminița 

 

HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Kadar Manuella privind aprobarea 

componenței echipei de implementare a proiectului cu titlul „UAB: Dezvoltare de competențe și infrastructură 

pentru transformare digitală” finanțat prin Componenta C15 – Educație a Planului Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR) și salarizarea acesteia, conform documentului anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 23. Se ia act de informarea dnei Despa Otilia privind demararea procesului de 

introducere în sistemul UMS a planurilor de învățământ cu activitățile didactice (ore de curs, seminar, etc) pentru 

fiecare cadru didactic în parte, în cadrul Secretariatelor  Facultăților. Termen de  finalizare: 15.11.2022. 

Acest proces are ca scop operaționalizarea modulului de Evaluare didactică, achiziționat în cadrul proiectului 

CNFIS-FDI-2021-0287, astfel încât, începând cu anul universitar 2022 – 2023 procesul de evaluare a cadrelor 

didactice de către studenți și evaluarea mediului de învățare de către studenți, să se realizeze exclusiv pe platforma 

Solaris. 

 

HOTĂRÂREA NR. 24. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind stabilirea prețurilor unitare de 

vânzare pentru materialele promoționale personalizate potrivit identității vizuale a UAB. 

 

HOTĂRÂREA NR. 25. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind modificarea Comisiilor de 

concurs și a Comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursurilor necesare ocupării, pe durată 

nedeterminată, cu normă întreagă, a 5 posturi vacante din cadrul Serviciului Tehnic și de Investiții, după cum 

urmează: 

 
     Postul vacant  propus 

             la concurs 

Componența comisiilor de concurs/soluționare contestații: 

                 Comisia de concurs   Comisia de soluționare  a contestațiilor 

Muncitor calificat tr. I  

(electrician)  poziția 23 

       Preşedinte: Dragomir Cosmin Preşedinte: Muntean George 
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Muncitor calificat tr. I 

 (electrician)  poziția 24 

       Membru: Tulbure Adrian 

       Membru: Solyom Ana 

Membru supleant: Muntean Dorel 

       Secretar: Muntean Luminița 

       Membru: Ruscă Daniela 

       Membru: Lipovan Corina 

Membru supleant: Șerdean Ioan 

       Secretar: Suciu Dan Cristian 

Muncitor calificat tr. I 

 (zugrav)  poziția 29 

Preşedinte: Dragomir Cosmin 

       Membru: Muntean George 

Membru: Solyom Ana  

Membru supleant: Țili Ilie 

       Secretar: Suciu Dan Cristian 

Preşedinte: Lipovan Corina 

       Membru: Ruscă Daniela 

       Membru: Șerdean Ioan 

Membru supleant: Mărginean Gheorghe 

       Secretar: Muntean Luminita 

Muncitor calificat tr. I  

(lăcătuș)  poziția 36 

Preşedinte: Dragomir Cosmin 

       Membru: Solyom Ana 

       Membru: Șerdean Ioan 

Membru supleant: Ruscă Daniela 

Secretar: Muntean Luminita 

Preşedinte: Lipovan Corina 

       Membru: Munten George 

       Membru: Albesc Simona 

Membru supleant: Vingărzan Viorel 

Secretar: Suciu Dan Cristian 

Muncitor calificat tr. I  

(tâmplar)  poziția 37 

 

HOTĂRÂREA NR. 26. Se aprobă cererea nr. 23264/04.10.2022 privind transferul unei studente admise 

în anul universitar 2022-2023 pe loc pentru români de pretutindeni, cu bursă, de la Facultatea de Istorie, Litere și 

Științe ale Educației, specializarea Istorie la Facultatea de Științe Economice, specializarea Economia Comerțului, 

Turismului și Serviciilor. 

 

HOTĂRÂREA NR. 27. Se aprobă cererea nr. 23518/07.10.2022 privind transferul unei studente admise 

în anul universitar 2022-2023 pe loc pentru români de pretutindeni, cu bursă, de la specializarea Contabilitate și 

Informatică de Gestiune la specializarea Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, din cadrul Facultății de 

Științe Economice. 

 

HOTĂRÂREA NR. 28. Se aprobă cererea nr. 23516/07.10.2022 privind transferul unei studente admise 

în anul universitar 2022-2023 pe loc pentru români de pretutindeni, cu bursă, de la specializarea Fiscalitate și 

Management Financiar la specializarea Marketing și Promovarea Vânzărilor, din cadrul Facultății de Științe 

Economice. 

 

HOTĂRÂREA NR. 29. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Topor Dan privind scutirea de la plata 

taxei de școlarizare pentru un student al Facultății de Științe Economice, admis în anul I 2021-2022, la 

specializarea Administrarea Afacerilor (în limba engleză), pe cont propriu nevalutar, pe toată perioada de 

școlarizare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 30. Se aprobă referatul dnei drd. Stoica Paula Camelia, cadru didactic angajat pe 

perioadă determinată,  privind susținerea financiară din partea UAB cu privire la plata taxei de școlarizare în cadrul 

Școlii Doctorale, domeniul Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologie informațională -  Universitatea din 

Pitești, pentru anul universitar 2022 – 2023. 

 

HOTĂRÂREA NR. 31. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Dragolea Larisa privind condițiile de 

organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea unui post vacant de Expert elaborare rapoarte, pe 
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perioadă determinată (27.10.2022 – 16.12.2022), în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0559. Se numesc 

comisiile de concurs, cu următoarea componență: 

Comisia de concurs: 

Preşedinte:  conf.univ.dr. Dragolea Larisa 

Membri:   lect.univ.dr. Muntean Maria 

         Muntean Iulia 

Secretar:   Joldeș Gabriela 

 

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor: 

Preşedinte:   ec. Dragomir Cosmin 

Membri:  Despa Otilia 

         Tomuța Sanda 

Membru supleant: Lipovan Corina 

Secretar:   Joldeș Gabriela 

 

HOTĂRÂREA NR. 32. 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. Himcinschi Mihai – 13.600 lei, reprezentând cheltuieli de publicare revistă AR 1-3/2022, 

volum ISSTA 2022; 

- Lect.univ.dr Brudiu Răzvan – 10.300 Lei, reprezentând cheltuieli de publicare volum Biserica și statul 

– Perspective diacronice asupra unei relații polivalente.. 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Carmen Pancu 

  

    


