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

Nr. 36/26979/08.11.2022 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 08.11.2022 

 

 

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

08.11.2022, 

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 Ursu Dragoș Dumitru privind achiziționarea serviciilor 

de audit financiar pentru perioada de execuție financiară a proiectului UEFISCDI „Destinele post-carcerale ale 

clericilor, foști deținuți politici, în contextul (re)calibrării relațiilor stat-Biserica Ortodoxă din anii ceaușismului” 

aferentă anului 2022, valoarea estimată fiind de 3.000 lei.  

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă cererea nr. 26857/07.11.2022 privind eșalonarea în 10 tranșe lunare a 

taxei de studii aferentă anul universitar 2020-2021, pentru un student al Facultății de Drept și Științe Sociale, 

programul de studii: Educație fizică și sportivă, anul III. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează și se transmite spre aprobarea Senatului referatul dnei conf.univ.dr. 

Tudorașcu Miruna privind demararea procedurilor de evaluare periodică externă a programului de studii 

universiare de licență Terapie Ocupațională, domeniul Psihologie, precum și stabilirea componenței comisiei de 

lucru pentru întocmirea dosarului. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui Ursu Dragoș Dumitru privind achiziționarea serviciilor 

de realizare a paginii web a proiectului UEFISCDI „Destinele post-carcerale ale clericilor, foști deținuți politici, 

în contextul (re)calibrării relațiilor stat-Biserica Ortodoxă din anii ceaușismului” care să cuprindă și serviciile de 

cumpărare a domeniului virtual și de găzduire (hosting), valoarea estimată fiind de 3.570 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează și se transmite spre aprobarea Senatului referatul dnei conf.univ.dr. 

Todor Ioana privind abrogarea Metodologiei de selecție a îndrumătorilor de practică pedagogică. 

 

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

Todor Ioana privind modificarea Metodologiei de calcul privind plata îndrumătorilor de practică pedagogică, 

(revizie). 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Todor Ioana privind casarea documentelor 

care au depășit termenele de păstrare prevăzute în nomenclatorul arhivistic al UAB, precum și numirea comisiei 

de casare, cu următoarea componență: 

Președinte: conf.univ.dr. Todor Ioana 

Membri:  Dîrman Mihaela 

   Ilea Andreea 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se avizează și se transmite spre aprobarea Senatului referatul dnei conf.univ.dr. 

Todor Ioana privind modificarea Procedurii operaționale SEAQ_PO_DPPD_04 privind organizarea și 

desfășurarea practicii pedagogice, (revizie). 
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HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei Solyom Ana privind reluarea organizării concursurilor 

necesare ocupării, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarelor 2 posturi vacante din cadrul 

Serviciului Tehnic și de Investiții, precum și numirea Comisiilor de concurs și a Comisiilor de soluționare a 

contestațiilor, 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 24 

       Preşedinte: Dragomir Cosmin 

       Membru: Muntean Dorel 

       Membru: Solyom Ana 

Membru supleant: Tulbure Adrian 

       Secretar: Muntean Luminita 

Preşedinte: Muntean George 

       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: Solyom Ana 

       Membru: Muntean George 

Membru supleant: Mărginean Gheorghe 

       Secretar: Suciu Dan Cristian 

Preşedinte: Lipovan Corina 

       Membru: Șerdean Ioan 

       Membru: Ruscă Daniela 

Membru supleant: Țili Ilie 

       Secretar: Muntean Luminita 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind comisia de recepție a 

serviciilor de reparații/înlocuire a gresiei acces Cantină – Corp D, a scării exterioare Sala de Sport, suporți catarg 

drapel, gard exterior campus, cu următoarea componență: 

Preşedinte:   Dragomir Cosmin 

Membri:  Muntean George 

         Solyom Ana 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind achiziționarea serviciilor de 

întreținere, pe bază de abonament lunar, pentru instalațiile de detectare, semnalizare și avertizare la incendii, 

sistemele de alarmare la efracție și a sistemelor de control acces, pentru toate clădirile ce aparțin Universității, 

valoarea estimată fiind de 25.000 lei (fără TVA). Totodată, se aprobă comisia de evaluare a ofertelor și comisia de 

receptie, cu următoarea componență 

Comisia de evaluare a ofertelor: 

Preşedinte:  Dragomir Cosmin 

Membri:  Ruscă Daniela 

         Solyom Ana 

 

Comisia de recepție: 

Preşedinte:  Dragomir Cosmin 

Membri:  Muntean George 

         Solyom Ana 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind înlocuirea instalației de 

detectare, semnalizare și avertizare a  incendiilor aferentă Sălii de Sport (str. Vasile Alecsandri), valoarea estimată 

fiind de 71.000 lei (TVA inclus). Totodată, se aprobă comisia de evaluare a ofertelor și comisia de receptie, cu 

următoarea componență 
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Comisia de evaluare a ofertelor: 

Preşedinte:  Dragomir Cosmin 

Membri:  Ruscă Daniela 

         Solyom Ana 

 

Comisia de recepție: 

Preşedinte:  Dragomir Cosmin 

Membri:  Muntean George 

         Solyom Ana 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se transmite spre aprobarea Senatului referatul dnei Cîmpean Claudia 

privind fondul de burse primit de la Ministerul Educației, în cuantum de 565.000 lei/lună, aferent semestrului I, anul 

universitar 2022-2023. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14.. Se aprobă referatul dnei Cîmpean Claudia privind acordarea următoarelor categorii 

de burse, ca urmare a analizei dosarelor depuse de către studenți: 218 dosare burse sociale, 23 dosare burse de 

susținere a echității sociale și 1 dosar bursă socială ocazională pentru îmbrăcăminte și încălțăminte. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei Contor Tamara privind prelungirea abonamentului 

publicației „Consilier Contabilitate Instituții Publice”, format tipărit pentru 2 ani, în valoare de 1968,75 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind înlocuirea din calitatea de 

președinte al comisiei de concurs organizat pentru ocuparea a 2 posturi de electrician din cadrul Serviciului Tehnic 

și Investiții cu dl conf.univ.dr. Panaite Ovidiu. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Varvara Simona privind achitarea taxei 

necesare verificării dosarului de înscriere și înregistrare a unei noi calificări universitare, respectiv programul de 

studii universitare de licență Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, 

publicitate media), domeniul Cinematografie și media. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Dragolea Larisa privind angajarea dlui 

Marina Lucian în cadrul proiectului Corelarea competențelor studenților cu cerințele pieței muncii prin 

activități și servicii specifice de consiliere în carieră și monitorizarea inserției absolvenților în cadrul UAB, 

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

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Dragolea Larisa privind angajarea dnei 

Muntean Iulia în cadrul proiectului Corelarea competențelor studenților cu cerințele pieței muncii prin 

activități și servicii specifice de consiliere în carieră și monitorizarea inserției absolvenților în cadrul UAB, 

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

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Iordăchescu Teodora privind angajarea 

dnei Țibea Ioana în cadrul proiectului Steering Transition and Advancement of Tertiary Underrepresented 

Students (STATUS), cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, conform 

documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Iordăchescu Teodora privind modificarea 

condițiilor de angajare pentru 2 persoane angajate în cadrul proiectului Steering Transition and Advancement 

of Tertiary Underrepresented Students (STATUS), cu contract individual de muncă pe durată determinată și 

timp parțial, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Marina Lucian privind angajarea a 21 de 

persoane în cadrul proiectului Studenți  și liceeni susținuți în parcursul de studii, pentru acces echitabil la 
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studii superioare și incluziune socială (Incluziv-UAB), cu contract individual de muncă pe durată determinată 

și timp parțial, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă referatul dnei prof.univ.dr. Câmpan Diana privind achiziționarea a 5 

buc. stand broșuri, pliabil, suport personalizabil, necesare activităților de promovare a UAB, valoarea estimată 

fiind de 3.500 lei (fără TVA). 

 

HOTĂRÂREA NR. 24. Se aprobă referatul dnei prof.univ.dr. Câmpan Diana privind achiziționarea a 100 

buc. portofel-portchei, personalizat cu logo-ul UAB, necesare activităților de promovare a UAB, valoarea estimată 

fiind de 2.650 lei (fără TVA). 

 

HOTĂRÂREA NR. 25. Se avizează și se transmite spre aprobarea Senatului referatul dnei conf.univ.dr. 

Rotar Corina privind demararea procedurilor de încheiere a protocolului de colaborare cu Universitatea Tehnică 

de Construcții București pentru susținerea examenului de licență la specializarea Inginerie urbană și dezvoltare 

regională, din cadrul Facultății de Informatică și Inginerie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 26. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Rotar Corina privind transportul unui 

număr de 25 de persoane, studenți ai Facultății de Informatică și Inginerie, în vizită de studiu la Continental Sibiu, 

cu microbuzul Universității, în data de 18 noiembrie 2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 27. Se aprobă referatul dnei Cîmpean Claudia privind achiziția unui set de mobilier 

pentru dotarea bufetului de incintă, valoarea estimată fiind de 15.000 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 28. Se aprobă referatul dnei Cîmpean Claudia privind cazarea sportivilor participanți 

la Campionatul Național de Kendo (aprox. 70 sportivi), în Căminul studențesc nr. 5, taxa de cazare fiind de 50 

lei/pers/zi. 

 

HOTĂRÂREA NR. 29. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Marina Lucian privind aprobarea 

Metodologiei de premiere a studenților și elevilor participanți la activitățile de proiect în cadrul proiectului 

Studenți  și liceeni susținuți în parcursul de studii, pentru acces echitabil la studii superioare și incluziune 

socială (Incluziv-UAB). 

 

HOTĂRÂREA NR. 30. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Valer Daniel Breaz privind Comisia de 

concurs pentru ocuparea funcției de Director al Centrului pentru Managementul Calității și Strategie 

Instituțională, cu următoarea componență: 

Președinte: prof.univ.dr. Breaz Valer Daniel 

Membri:  conf.univ.dr. Panaite Ovidiu 

   conf.univ.dr. Muntean Andreea 

conf.univ.dr. Ionescu Petru  

Secretar:  Pancu Carmen 

 

HOTĂRÂREA NR. 31. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Varvara Simona privind angajarea, 

respectiv modificarea contractului de muncă pentru 6 persoane în cadrul proiectului Mecanisme de îmbunătățire 

a calității procesului de învățământ la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, angajate cu contract 

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

 

HOTĂRÂREA NR. 32. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Marina Lucian privind modificarea 

numărului de ore prestate lunar de către 5 persoane în cadrul proiectului Studenți  și liceeni susținuți în parcursul 

de studii, pentru acces echitabil la studii superioare și incluziune socială (Incluziv-UAB), angajate cu contract 

individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, conform documentului anexat. 
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HOTĂRÂREA NR. 33. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Igna Viorel Cornel privind tipărirea în 

Seria Didactica a cursului Psihologia educației, în număr de 50 de exemplare, necesar studenților din cadrul 

programului de formare psihopedagogică, nivel I (an I) – Facultatea de Drept și Științe Sociale. 

 

HOTĂRÂREA NR. 34. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Tulbure Adrian Alexandru privind 

achitarea de către UAB a cotizației de membru ADSEA (Asociația de dezvoltare socio-economică Alba), în 

valoare de 6.000 lei. Plata cotizației se suportă din fondul de susținere a managementului activităților de cercetare, 

dezvoltare, inovare din Universitate alocat în baza Metodologiei de finanțare a cercetării, conform Ordinului 

3747/28.04.2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 35. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Panaite Ovidiu privind acordarea burselor 

speciale, în cuantum de 200 RON/lună, studenților din anul I, absolvenți de liceu promoția 2022, premianți la 

olimpiadele școlare de nivel național sau județean, conform documentelor anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 36. Se aprobă referatul dnei prof.univ.dr. Câmpan Diana privind multiplicarea la 

Tipografia UAB a materialelor, necesare activităților de promovare ale universității, pentru sfârșitul anului 2022, 

respectiv începutul anului 2023, după cum urmează: 1000 pliante, 500 carnețele personalizate și 50 afișe A3. 

 

HOTĂRÂREA NR. 37. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Paștiu Carmen privind angajarea dnei 

Popa-Gorjanu Cornelia 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. 38. Se ia act de referatul dnei Joldeș Gabriela privind modalitatea de recuperare a 

zilei de 2 decembrie 2022, stabilită ca zi liberă pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, conform 

prevederilor art. (1), alin. (1) din H.G. nr. 96/2022 și depunerea la Biroul Personal Salarizare a situațiilor 

centralizatoare, pentru fiecare structura a UAB, până la data de 29.11.2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 39. Se avizează referatul dnei Joldeș Gabriela privind validarea Raportul comisiei de 

promovare a dnei Puia Daniela Rodica de pe postul de informatician debutant SSD pe postul de informatician gr. 

III SSD și se transmite spre aprobarea Senatului Raportul Comisiei de promovare și transformarea postul de 

informatician debutant SSD în informatician gr. III SSD.  

 

HOTĂRÂREA NR. 40. Se aprobă referatul dnei Bostan Roxana privind achiziționarea a 2 dulapuri 

speciale, unul pentru depozitarea unei butelii de gaz – dulap antifoc și un dulap pentru reactivi, pentru dotarea 

Laboratorului de Ingineria Mediului, corp H, valoarea  acestora fiind de 20.700 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 41. Se aprobă referatul dnei Petrescu Adina Elena privind returnarea taxelor de 

școlarizare pentru 3 candidați cetățeni străini din state terțe, care nu au obținut în timp util viza de studiu pentru 

România, aceștia nemaiputând fi înmatriculați la studii în cadrul UAB. 

 

HOTĂRÂREA NR. 42. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind instalarea unui sistem de 

supraveghere video pentru monitorizarea exterioară a perimetrului, cât și pentru monitorizarea spațiilor interioare 

comune, la Căminul studențesc nr. 5, valoarea estimată fiind de 250.000 lei (TVA inclus). Totodată, se aprobă 

comisia de evaluare a ofertelor și comisia de receptie, cu următoarea componență 

 

Comisia de evaluare a ofertelor: 

Preşedinte:  Dragomir Cosmin 

Membri:  Mocanu Ionel 

         Solyom Ana 

 

Comisia de recepție: 

Preşedinte:  Dragomir Cosmin 

Membri:  Mocanu Ionel 
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         Solyom Ana 

 

HOTĂRÂREA NR. 43. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind instalarea unui sistem de 

supraveghere video pentru monitorizarea exterioară a perimetrului, cât și pentru monitorizarea spațiilor interioare 

comune, la Căminul studențesc nr. 3, valoarea estimată fiind de 125.000 lei (TVA inclus). Totodată, se aprobă 

comisia de evaluare a ofertelor și comisia de receptie, cu următoarea componență: 

Comisia de evaluare a ofertelor: 

Preşedinte:  Dragomir Cosmin 

Membri:  Mocanu Ionel 

         Solyom Ana 

 

Comisia de recepție: 

Preşedinte:  Dragomir Cosmin 

Membri:  Mocanu Ionel 

         Solyom Ana 

 

HOTĂRÂREA NR. 44. Se aprobă referatele de decontare a cheltuielilor din fondurile pentru cercetare 

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

- conf.univ.dr. Tulbure Camelia Ildiko – 712,17 euro, reprezentând taxă publicare articol în revistă; 

- conf.univ.dr. Dragolea Larisa-Loredana – 16.000 lei, reprezentând cheltuieli materiale și cheltuieli 

deplasare conferință; 

- asist.univ.dr. Qaramah Mihail Khalid – 2.400 lei, reprezentând cheltuieli materiale publicare lucrare. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Carmen Pancu 

  

    

 


