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

Nr. 35/25895/25.10.2022 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 25.10.2022 

 

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

25.10.2022, 

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 avizează și se transmite spre aprobarea Senatului referatul dlui prof.univ.dr. 

Breaz Valer Daniel privind numirea dnei Varvara Simona Camelia în funcția de director interimar al Centrului 

de Managementul Calității și Strategie Instituțională, până la finalizarea alegerilor. 

 

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

Breaz Valer Daniel privind calendarul pentru alegerea directorului Centrului de Managementul Calității și 

Strategie Instituțională. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei Pancu Carmen privind condițiile de organizare și 

desfășurare a concursului pentru ocuparea postului de Secretar II (S), din cadrul Secretariatului General. Se 

numesc comisiile de concurs, cu următoarea componență: 

Comisia de concurs: 

Preşedinte:  prof.univ.dr. Breaz Valer Daniel 

Membri:   conf.univ.dr. Panaite Ovidiu 

         ec. Pancu Carmen 

Membru supleant: conf.univ.dr. Bărbuleț Gabriel 

Secretar:   Câmpean Daniela 

 

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor: 

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

Membri:  conf.univ.dr. Tudorașcu Miruna 

         prof.uiv.dr. Topor Dan 

Membru supleant: conf.univ.dr. Dragolea Larisa 

Secretar:   Câmpean Daniela 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei Albesc Simona privind Planul de tipărituri pentru Seria 

Didactica pe anul universitar 2022-2023, conform propunerilor primite de la Facultăți. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Topor Ioan Dan privind încheierea unui 

Protocol de colaborare între Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Camera Auditorilor Financiari 

din România (CAFR), în scopul organizării unei întâlniri de lucru privind accesul la profesie și pregătirea 

profesională continuă a auditorilor financiari, în perioada 28.10.2022 – 30.10.2022, în localitatea Blaj. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se transmite spre aprobarea Senatului referatul dnei Contor Tamara 

referitor la revizia procedurii PO-SFC-02 privind Controlul Financiar Preventiv propriu, din cadrul Serviciului 

Financiar Contabil. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei Contor Tamara privind plata cheltuielilor de judecată în 

sumă de 9.543,90 prevăzută în Hotărârea Civilă nr. 1192/2022 din 26.05.2022, respectiv înregistrarea lor ca și 

cheltuială deductibilă în evidența contabilă a UAB. 
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HOTĂRÂREA NR. 8. Se avizează și se transmite spre aprobarea Senatului referatul dlui prof.univ.dr. 

Breaz Valer Daniel privind modificarea organigramei UAB prin înființarea Compartimentului Protecția Datelor 

și crearea unui post de referent de specialitate gr. I S (funcție cu statut de didactic auxiliar) – responsabil cu 

protecția datelor cu caracter personal, prin transformarea unui post vacant de operator date din cadrul Proiectelor 

de cercetare în post vacant de referent de specialitate gr. I (S). 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Gligor Mihai privind achiziționarea, din 

bugetul proiectului „Accesibilitatea cercetărilor avansate pentru o dezvoltare economică sustenabilă – 

ACADEMIKA”, a 2 seturi de materiale specifice organizării de conferințe (mapă, pix, obiecte promoționale, 

materiale de informare), în valoare de 2.000 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei Contor Tamara privind condițiile de organizare și 

desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de Administrator financiar I, din cadrul Biroului 

financiar. Se numesc comisiile de concurs, cu următoarea componență: 

Comisia de concurs: 

Preşedinte:  Dragomir Cosmin 

Membri:   Contor Tamara 

         Țibea Ioana 

Secretar:   Muntean Luminița 

 

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor: 

Preşedinte:   prof.uiv.dr. Topor Dan 

Membri:  Dragomir Viorica 

         Golcea Petronela 

Secretar:   Muntean Luminița  

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se ia act de informarea dnei Contor Tamara privind situația veniturilor și 

cheltuielilor pentru admiterea 2022, în perioada 01.01.2022 – 3.10.2022, și se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei 

(din suma disponibilă a acestui an) pentru materiale promoționale și publicitate – acțiuni care se vor avea loc până 

la finalul anului 2022, respectiv începutul anului 2023. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei Solyom Ana privind reabilitarea holului de acces în 

subsolul Palatului Apor, în valoare de  50.000 lei (TVA inclus), precum și numirea comisiilor de evaluare a 

ofertelor și recepție, cu următoarea componență: 

Comisia de evaluare a ofertelor: 

Preşedinte:  Dragomir Cosmin 

Membri:   Ruscă Daniela 

         Solyom Ana 

 

Comisia de recepție a lucrării: 

Preşedinte:   Dragomir Cosmin 

Membri:  Popa Dorin 

         Solyom Ana  

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se ia act de informarea dnei Ruscă Daniela privind întocmirea referatelor de 

necesitate aferente achizițiilor preconizate pentru anul 2023, cu valori estimate, în vederea întocmirii programului 

anual al achizițiilor publice, termenul limită de transmitere a referatelor este 25.11.2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dnei Solyom Ana privind comisia de recepție la terminarea 

lucrărilor de reabilitare centrală termică Cămin studențesc nr. 2, cu următoarea componență: 

Comisia de recepție a lucrării: 

Preşedinte:   Dragomir Cosmin 

Membri:  Solyom Ana 
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         Decean Marius 

Secretar:  Bembea Raluca 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei Solyom Ana privind comisia de recepție la terminarea 

lucrărilor de amenajare a centralei termice Corp D, cu următoarea componență: 

Comisia de recepție a lucrării: 

Preşedinte:   Dragomir Cosmin 

Membri:  Solyom Ana 

         Decean Marius 

Secretar:  Bembea Raluca 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dnei Solyom Ana privind comisia de recepție la terminarea 

lucrărilor de reabilitare fațadă principală Corp C, cu următoarea componență: 

Comisia de recepție a lucrării: 

Preşedinte:   Dragomir Cosmin 

Membri:  Solyom Ana 

         Muntean George 

Secretar:  Ruscă Daniela 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei Solyom Ana privind comisia de recepție la terminarea 

lucrărilor de reabilitare fațadă Corp B, cu următoarea componență: 

Comisia de recepție a lucrării: 

Preşedinte:   Dragomir Cosmin 

Membri:  Solyom Ana 

         Muntean George 

Secretar:  Ruscă Daniela 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Popa Gorjanu Cosmin privind modificarea 

calendarului concursului de acordare a burselor de performanță științifică pentru studenți pentru perioada 

octombrie 2022 – decembrie 2022, cu derularea contractelor în perioada ianuarie-iunie 2023, după cum urmează: 

• 03 octombrie 2022 – 21 octombrie 2022 – înscrierea candidaților; 

• 24 octombrie 2022 – 2 noiembrie 2022 – organizarea etapei I de selecție a candidaților; 

• 3 noiembrie 2022 – 9 noiembrie 2022 – organizarea etapei a II-a de selecție a candidaților; 

• 10 noiembrie 2022 – 29 noiembrie 2022 – realizarea procesului de evaluare în cadrul etapei a II-a, 

depunere și soluționare contestații, publicare rezultate finale; 

• 5 decembrie 2022 – 16 decembrie 2022 – aprobare în CA și încheierea contractelor cu beneficiarii 

burselor. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Marina Lucian privind angajarea dnei Cioca 

Ionela în cadrul proiectului Studenți  și liceeni susținuți în parcursul de studii, pentru acces 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. 20. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Marina Lucian privind condițiile de 

organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea unui post de Expert coordonator organizare activități în 

școli și a 4 posturi de Expert organizator activități în școli, pe perioadă determinată (21.11.2022 – 16.12.2022), 

în cadrul proiectului Studenți  și liceeni susținuți în parcursul de studii, pentru acces echitabil la studii 

superioare și incluziune socială (Incluziv-UAB). Se numesc comisiile de concurs, cu următoarea componență: 

Comisia de concurs: 

Preşedinte:  conf.univ.dr. Marina Lucian 

Membri:   prof.univ.dr. Pascaru Mihai 

         lect.univ.dr. Cioca Ionela 

Secretar:   Muntean Luminița 
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Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor: 

Preşedinte:   prof.univ.dr. Câmpan Diana 

Membri:  lect.univ.dr. Millea Vlad Zeno 

         lect.univ.dr. Ștefani Claudiu  

Secretar:   Muntean Luminița 

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Marina Lucian privind decontarea 

cheltuielilor materiale în sumă de 9.500 lei, din bugetul proiectului Studenți  și liceeni susținuți în parcursul de 

studii, pentru acces echitabil la studii superioare și incluziune socială (Incluziv-UAB), reprezentând 

transportul pe ruta Câmpeni-Abrud-Zlatna-Teiuș și retur pentru 45 elevi de liceu cu 5 însoțitori (cu autocarul 

Universității), precum și servirea mesei în cadrul Cantinei UAB. Excursia de studiu la UAB se va desfășura în 

data de 8 decembrie 2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă referatul dlui Muntean George privind achiziționarea de materiale de 

birotică și papetărie necesare desfășurării activităților din cadrul tuturor structurilor UAB, valoarea estimată fiind 

de 70.000 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Rotar Corina privind transportul unui 

număr de 55 de persoane, studenți ai Facultății de Informatică și Inginerie, în vizită de studiu la Continental Sibiu, 

cu autocarul Universității, în data de 11 noiembrie 2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 24. Se aprobă referatul dnei Cîmpean Claudia privind achiziționarea a 250 buc. huse 

de pat impermeabile necesare Căminului studențesc nr. 5, valoarea estimată fiind de 20.000 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 25. Se aprobă referatul dnei Cîmpean Claudia privind achiziționarea materialelor de 

curățenie necesare Serviciului Social, Serviciului Administrație Patrimoniu și de Aprovizionare și Facultății de 

Teologie Ortodoxă, valoarea estimată fiind de 90.000 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 26. Se aprobă referatul dnei Cîmpean Claudia privind condițiile de organizare și 

desfășurare a concursului pentru ocuparea postului de Muncitor calificat – Bucătar I, din cadrul Serviciului 

Social. Se numesc comisiile de concurs, cu următoarea componență: 

Comisia de concurs: 

Preşedinte:  ec. Dragomir Cosmin 

Membri:   ec. Cîmpean Claudia 

         adm. Luca Silviu 

   Emilian Miclea 

Secretar:   Muntean Luminița 

 

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor: 

Preşedinte:   conf.univ.dr. Muntean Andreea 

Membri:  inf. Solyom Ana 

         ec. Hulea Emilia 

Secretar:   Muntean Luminița 

 

HOTĂRÂREA NR. 27. Se aprobă referatul dnei prof.univ.dr. Cîmpan Diana privind realizarea a 5 

rollupuri noi, personalizate cu noua siglă și noile denumiri ale Facultăților, valoarea estimată fiind de 2.200 lei 

(TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 28. Se aprobă referatul dnei prof.univ.dr. Cîmpan Diana privind realizarea unui mash 

pentru promovarea Universității, care urmează să fie panotat pe termen nelimitat în campusul UAB, valoarea 

estimată fiind de 5.000 lei (TVA inclus). 
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HOTĂRÂREA NR. 29. Se aprobă referatul dlui Dan Mircea Titus privind suplimentarea cu suma de 

38.514 lei (TVA inclus) a sumei aprobată inițial, în valoare de  35.000 lei, pentru repararea teraselor Facultății de 

Teologie Ortodoxă. 

 

HOTĂRÂREA NR. 30. Se aprobă referatul dlui Dan Mircea Titus privind achiziționarea materialelor de 

laborator necesare desfășurării activității programului de studii Artă Sacră, pentru sem I 2022-2023, valoarea 

estimată fiind de 81.862,00 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 31. Se aprobă referatul dnei Contor Tamara privind suspendarea aplicării de 

penalități pentru neplata la termen a taxelor de studiu pentru anul universitar 2022-2023, respectiv a taxei de cămin. 

 

HOTĂRÂREA NR. 32. Se avizează și se transmite Senatului referatul studentei Mălina Bogdan, 

Președinte Liga Studenților din UAB, privind organizarea alegerilor academice parțiale pentru completarea 

locurilor vacantate din Consiliul Facultății de Teologie Ordodoxă cu reprezentanții studenților – 2 posturi vacante. 

 

HOTĂRÂREA NR. 33. Se ia act de referatul dnei conf.univ.dr. Moisă Claudia Olimpia privind revizia 

Codului de Etică și Deontologie Universitară și se decide diseminarea acestuia în rândul echipei de management 

în vederea transmiterii de propuneri, urmând a fi supus ulterior pentru avizare în Consiliul de Adminstrație, 

respectiv aprobare în Senat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 34. Se aprobă referatele de decontare a cheltuielilor din fondurile pentru cercetare 

științifică, conform Ordinului nr. 3747/28.04.2021, după cum urmează:  

- lect.univ.dr. Botoi Oliviu-Petru – 4.337 lei, reprezentând cheltuieli de deplasare conferință 

internațională; 

- asist.univ.dr  Nichita Ramona-Anca – 2.046,02 Euri, reprezentând taxă publicare articol în revistă; 

- Bagdasar Ovidiu – 1.440 CHF, reprezentând taxă publicare articol în revistă. 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Carmen Pancu 

  

    


