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     UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

Nr. 37/24210/02.11.2021 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 02.11.2021 

 

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

02.11.2021, 

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 referatul dlui prof. univ. dr. Breaz Valer Daniel privind angajarea și 

modificarea unor contracte individuale de muncă, încheiate pe perioadă determinată și timp parțial în cadrul 

proiectului cu titlul „Stagii de practică pentru studenții UAB”, POCU 131606, conform tabelului anexat.  

HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare prelungirea modalității de 

desfășurare a activităților didactice în perioada 08.11.2021 – 21.11.2021, respectiv participarea în sistem on-line 

la activitățile didactice a tuturor studenților/cursanților, conform scenariului 3 prevăzut în OM 5338/01.10.2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui Vălesăsan Ioan privind organizarea concursului pentru 

ocuparea a 5 posturi de paznici în cadrul Serviciului de pază. Se aprobă numirea comisiei de concurs și a comisiei 

de soluționare a contestațiilor cu următoarea componență: 

Comisia de concurs 

Președinte: conf. univ. dr. Topor Dan 

Membri:  Solyom Ana 

   Vălesăsan Ioan 

Secretar:  Muntean Luminița 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

Președinte: conf. univ. dr. Muntean Andreea 

Membri:  Joldeș Gabriela 

   Muntean George Marian 

Secretar:  Muntean Luminița 

     

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Adrian Tulbure privind decontarea 

cheltuielilor reprezentând taxa pentru prelungirea valabilității autorizației de auditor energetic, emisă de 

Ministerul Energiei – Direcția de Eficiență Energetică și suportată din contractul nr. 1045/17.12.2019 încheiat cu 

SC SIMEA SIBIU SRL. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare demararea procedurilor în 

vederea depunerii dosarului pentru evaluarea periodică externă, efectuată de către ARACIS, pentru programul de 

studii universitare de licență Economia comerțului, turismului și serviciilor, forma de învățământ la distanță.  

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă încheierea acordului de cooperare cu Primăria Municipiului Alba Iulia, 

pe o durată de 5 ani, având ca obiectiv promovarea patrimoniului istoric unic al Municipiului Alba Iulia. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Popa – Gorjanu Cosmin privind decontarea 

cheltuielilor de tipărire a revistei Facultății de Teologie Ortodoxă, Altarul Reîntregirii, numerele aferente anului 

2021,  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, în valoare estimată de 6000 lei cu TVA inclus.  
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HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Popa – Gorjanu Cosmin privind 

suplimentarea bugetului pentru achiziția revistelor Dalloz, aprobat în CA din 16.09.2021, cu 1610 lei, suma totală 

fiind de 8300 lei cu TVA, care se suportă din bugetul proiectului „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. 9. Se aprobă numirea comisiei de evaluare a dosarului de recunoașterea în UAB a 

funcției didactice de conferențiar universitar, depus de dl Zeliko Pavic, de la Universitatea Josip Juraj 

Strossmayer din Osijek, Croația, cu următoarea componență: 

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

Membri:  Conf. univ. dr. Călina Buțiu 

   Conf. univ. dr. Lucian Marina 

Secretar:  Daniel Melinte – Șef Birou BECISS 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Câmpan privind achiziția 

materialelor promoționale necesare festivităților ocazionate de aniversarea a 30 de ani de la înființarea UAB, 

respectiv rucsacuri, termosuri și tricouri personalizate, în valoare estimată de 34.000 lei, cu TVA inclus.   

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Câmpan privind achiziția 

materialelor promoționale necesare festivităților ocazionate de aniversarea a 30 de ani de la înființarea UAB, 

respectiv plase din carton personalizate, în valoare estimată de 4.000 lei, cu TVA inclus 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă Planul editorial al Seriei Didactica, pe anul universitar 2021-2022. 

 

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

științifică, conform Ordinului 3747/28.04.2021, astfel: 

- Lect. univ. dr. Răzvan Brudiu, în valoare de 40.395,28 lei cu TVA inclus; 

- Lect. univ. dr. Dragoș Șușman, în valoare de 10.000 lei; 

- Conf. univ. dr. Carmen Paștiu, în valoare de 901,7 euro; 

- Prof. univ. dr. Adrian Tulbure, în valoare de 750 lei; 

- Lect. univ. dr. Maria Muntean, în valoare de 625 lei; 

- Lect. univ. dr. Lucian Popa, în valoare de 6253 lei.      

 

 HOTĂRÂREA NR. 14. Prin excepție de la prevederile contractelor de școlarizare și ale contractelor de 

cazare referitoare la calculul penalităților, începând cu data de 31.10.2021, pe toată perioada stării de urgență 

sau a stării de alertă, instituite din cauza pandemiei de COVID19, nu se calculează penalități pentru neplata 

la termen a taxelor de studii, respectiv a taxei de cămin. Termenele limită de plată a taxelor aferente anului 

universitar 2021-2022 rămân cele prevăzute în contractele de studii, respectiv de cazare.                         

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz  

 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

    Sanda Tomuța             Hava Cristina 


