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

Nr. 37/27522/15.11.2022 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 15.11.2022 

 

 

 

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

15.11.2022, 

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 dnei Lipovan Corina privind numirea dnei lect.univ.dr. Bostan 

Roxana Nadina ca persoană responsabilă pentru activitatea cu precursori de explozivi restricționați din cadrul 

laboratoarelor de chimie ale UAB, precum și numirea dnei conf.univ.dr. Varvara Simona ca înlocuitor al persoanei 

responsabile, având în vedere prevederile Legii nr. 250/2022 privind precursorii de explozivi și Regulamentului 

nr. 2019/1148 al Parlamentului European și Consiliul Uniunii Europene. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui Roșa Alin Cristian privind  modificarea prevederilor, prin 

Act adițional a Contractului de închiriere a Sălii de sport aflată în corpul C, încheiat cu Asociația Clubul Sportiv 

Top Dance 2007, astfel: 

- închirierea sălii în zilele de Luni și Miercuri, interval orar 18.00 – 19.00 (diminuarea intervalului orar 

de la 90 minute la 60 minute); 

- tariful de închiriere este de 100 lei/oră, inclusiv TVA. 

 

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

ului Antiplagiat din bugetul proiectului „Accesibilitatea cercetărilor avansate pentru o dezvoltare economică 

sustenabilă – ACADEMIKA”, valoarea estimată  fiind de 20.000 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui pr.conf.univ.dr. Colda Lucian-Dumitru privind 

achiziționarea unui calculator, a unei imprimante multifuncționale și a două hard disk-uri externe necesare dotării 

Departamentului de Teologie Ortodoxă, valoarea estimată fiind de 11.190 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Todor Ioana privind data de desfășurare a 

colocviului de admitere, precum și tematicile și bibliografiile pentru susținerea colocviului de admitere la gradul 

didactic I, seria 2023-2025, astfel: 

- Învățători/Profesori din învățământul primar: 04 februarie 2023; 

- Educatori/Profesori din învățământul preșcolar: 04 februarie 2023; 

- Profesori, toate specializările: 04 februarie 2023. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Kadar Manuella privind participarea 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în calitate de partener de proiect la faza de preselecție a apelului 

Danube Region Programme Call, 1st call for proposals, alături de partenerul principal Agenția Regională de 

Dezvoltare Centru. Contribuția UAB, în valoare de 20%, este suportată prin contribuție cu echipamente, dotări și 

în ore de muncă (20%) ale resursei umane implicate. 
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HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Nanu Paul privind plata comisiei de 

îndrumare a doctoranzilor și angajarea cu contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu timp parțial, 

în regim de ”plata cu ora” a persoanelor nominalizate în comisia de îndrumare a drd. Bartha-Mihaly (Gorgan) 

Melinda, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Varvara Simona privind achiziția a 6 

dulapuri cu vitrină necesare pentru expunerea colecției de roci și minerale donate Universității de către dl 

prof.univ.dr. Ludușan Nicolae, valoarea estimată fiind de 11.070 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei Solyom Ana privind numirea comisiei de recepție finală 

pentru obiectivul CENTRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CERCETARE MULTIDISCIPLINARĂ REABILITAREA 

CORPULUI „H” AL UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA, cu următoarea componență: 

Preşedinte:   ec. Dragomir Cosmin 

Membri:  conf.univ.dr. Tamas Szora Attila 

   conf.univ.dr. Popa Dorin 

   ing. Muntean George 

         ing. Solyom Ana 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Ionescu Petru privind angajarea dnei 

Wainberg Iuliana în cadrul proiectului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1, cu contract individual de muncă pe durată 

determinată și timp parțial, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui Melinte Daniel privind prelungirea contractului individual 

de muncă pe durată determinată și timp parțial, în cadrul proiectului Acțiuni suport pentru augmentarea 

politicilor privind internaționalizarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform 

documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Paștiu Carmen privind angajarea dnei 

Dănulețiu Adina Elena în cadrul proiectului SAS UAB – Acțiune, transformare, adaptare și competențe, cu 

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

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei Cîmpean Claudia privind acordarea unei mese calde la 

cantina Universității pentru un student al Facultății de Istorie, Litere și Științe ale Educației, programul de studii 

Traducere și interpretare, anul I, în cuantum de 15 lei/zi. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se avizează și se transmite spre aprobarea Senatului referatul dnei Joldeș Gabriela 

privind perioadele de efectuare a concediului de odihnă aferent anului universitar 2022-2023, de către cadrele 

didactice de predare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se avizează și se transmite spre aprobarea Senatului referatul dnei conf.univ.dr.  

Moisă Claudia privind revizia Codului de etică și Deontologie Universitară. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se transmite spre aprobarea Senatului referatul dnei prof.univ.dr.  

Câmpan Diana cu privire la Procedura operațională PO-CIM-01 privind proiectarea, elaborarea și 

actualizarea materialelor necesare desfășurării activităților de reprezentare și promovare a imaginii și a 

intereselor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei Cîmpean Claudia privind achiziționarea unor materiale 

necesare dotării Căminului studențesc nr. 5, valoarea estimată fiind de 11.210 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dnei Tătar Corina privind lista publicațiilor periodice – 

abonamente curente, românești și străine, pentru anul 2023, precum și abonamentul la baza de date JSTOR, 

valoarea estimată a acestora fiind de 111.890 lei. 
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HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Ionescu Petru privind încetarea delegării 

atribuțiilor specifice postului de Director Centru de Relații Internaționale, ale dlui Melinte Daniel. 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă referatul dnei Cîmpean Claudia privind achiziționarea a 12 buc. 

uscătoare de rufe necesare dotării căminelor studențesti, valoarea estimată fiind de 36.000 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului propunerea dnei Joldeș 

Gabriela privind transformarea a 2 posturi de operator date vacante în cadrul structurii de personal (Proiecte de 

cercetare – poz. 217 și poz. 218) în posturi vacante de îngrijitor și transferul acestora la Serviciul Social, precum 

și scoaterea acestora la concurs. 

 

HOTĂRÂREA NR. 22. 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. Muntean Andreea – 400 euro, reprezentând cheltuieli deplasare conferință; 

- conf.univ.dr. Paștiu Carmen – 400 euro, reprezentând cheltuieli deplasare conferință; 

- cadru didactic asociat Breaz Teodora Raluca Odett – 4.376 lei, reprezentând cheltuieli salariale pentru 

performanță în cercetare în anul 2021; 

- conf.univ.dr. Tudorașcu Miruna – 1.100 lei, reprezentând cheltuieli deplasare conferință; 

- conf.univ.dr. Bărbuleț Gabriel – 725 lei, reprezentând cheltuieli pentru susținerea infrastructurii și a 

managementului activităților de cercetare-dezvoltare-inovare din universitate; 

- conf.univ.dr. Begov Ungur Andreea -7.416 lei, reprezentând cheltuieli deplasare conferință; 

- lect.univ.dr. Domșa Ovidiu – 650 euro + 700 lei, reprezentând taxă publicare articol și taxă 

participare/deplasare conferință; 

- lect.univ.dr. Bogdan Manole Decebal – 1.320 lei, reprezentând cheltuieli deplasare conferință; 

- lect.univ.dr. Bogdan Manole Decebal – 750 lei, reprezentând taxă publicare articol și taxă participare 

conferință; 

- lect.univ.dr. Bogdan Manole Decebal – 650 lei, reprezentând cheltuieli deplasare conferință; 

- C.S. I Ciută Elena-Beatrice – 3136 lei, reprezentând cheltuieli materiale sau de personal, achiziționare 

accesorii microscop; 

- C.S. I Ciută Elena-Beatrice – 398 euro, reprezentând cheltuieli materiale sau de personal, achiziționare 

cărți. 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Carmen Pancu 

  

    


