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     UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

Nr. 34/21921/12.10.2021 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 12.10.2021 

 

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

12.10.2021, 

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 încheierea parteneriatului – cadru cu Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga” Alba având ca obiect colaborarea în vederea implementării de programe, proiecte și acțiuni culturale 

comune, specifice celor două instituții. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă propunerea Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia pentru 

acordarea a 7 burse speciale pentru performanță sportivă, în cuantum de 800 lei/lună, studenților cu rezultate 

sportive deosebite, nominalizați în documentul anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian privind prelungirea a 2 

contracte individuale de muncă încheiate în cadrul proiectului „Studenți și elevi informați despre oferta 

universitară, consiliați și sprijiniți profesional – pentru acces echitabil, continuare și finalizare studii 

superioare, CNFIS-FDI-2021-0468, conform tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind înființarea Biroului 

de digitalizare, verificare a tezelor de doctorat și formarea de formatori în etică și integritate, cu următoarea 

componență: 

Prof. univ. dr. Mihai Gligor – Director CSUD, coordonator  

CS I dr. Marius Rotar – SDI 

Conf. univ. dr. Cristian Popa – SDI 

Prof. univ. dr. Sorinel Căpșuneanu – SDC 

Prof. univ. dr. Teodora Iordăchescu – SDF 

Lect. univ. dr. Paul Nanu – SDF 

Prof. univ. dr. Dumitru Vanca - SDT 

 

Secretariat tehnic: 

Ștefania Păcurar 

Diana Szabo 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui Daniel Melinte privind achiziționarea a 50 de exemplare 

din lucrarea Memoria Urbis, în limba engleză, publicată de Editura Mega din Cluj-Napoca, cu o valoare estimată 

de 8000 lei, suportată din bugetul proiectului Armonizarea și implementarea politicilor pentru 

internaționalizarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0046.  

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă numirea comisiei de evaluare a dosarului de recunoașterea în UAB a 

funcției didactice obținută în străinătate de către dl Mosin Octavian, în domeniul Teologie, cu următoarea 

componență: 

Președinte:  Pr. Conf. univ. dr. Ovidiu Panaite 

Membri:  Pr. Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi 

   Pr. Prof. univ. dr. Emil Jurcan 

Secretar:  Daniel Melinte – Șef Birou BECISS   

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă cererea dlui Micu Gheorghe Andrei, anul II, MTC, privind acordarea 

subvenției duble la cazare în baza dosarului anexat.  
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HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă cererea dnei Romoșan Denisa Ionela, anul II, AA, privind acordarea 

subvenției duble la cazare în baza dosarului anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare cererea dnei conf. univ. dr. 

Tulbure Ildiko privind desfășurarea unor activități didactice în sem. I al anului universitar 2021-2022 în cadrul 

Universității Politehnica din București, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine.  

      

HOTĂRÂREA NR. 10. Având în vedere vacantarea unei gradații de merit, se aprobă referatul dnei Joldeș 

Gabriela privind acordarea acestei gradații de merit, pe perioada 01.11.2021 – 31.10.2025, persoanei care a 

realizat următorul punctaj conform ierarhizării inițiale, respectiv dosarul de concurs 21778/08.10.2020.  

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Popa – Gorjanu Cosmin privind achiziția 

mijloacelor fixe prevăzute în lista anexată, cu o valoare estimată de 16320 lei cu TVA, din bugetul proiectului cu 

titlul „Acțiuni de consolidare a capacității și a instrumentelor instituționale de susținere a cercetării științifice 

a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia ”, finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0463 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă cererea dlui Mulic Dan, cetățean etnic român din Republica Moldova, 

admis în anul universitar 2021-2022 la studii universitare de licență, fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă,  

pentru schimbarea programului de studiu, de la specializarea Sociologie la specializarea Drept, în cadrul Facultății 

de Drept și Științe Sociale. CRI va demara procedurile pentru emiterea aprobării de școlarizare cu noua 

specializare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatele privind decontarea unor cheltuieli din fondurile de cercetare 

științifică, conform Ordinului 3747/28.04.2021, următoarelor cadre didactice: 

- lect. univ. dr. Popa - Gorjanu Cornelia, cheltuieli de publicare în valoare de 2.200 lei inclusiv TVA; 

- prof. univ. dr. Dimen Levente, taxă de publicare a 2 articole, în valoare de 612 euro (3045 RON). 

Nu se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Popa - Gorjanu Cosmin având în vedere neîncadrarea cheltuielilor 

solicitate în prevederile Ordinului 3747/28.04.2021.  

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz  

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

    Sanda Tomuța             Hava Cristina 


