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

Nr. 38/28049/22.11.2022 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 22.11.2022 

 

 

 

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

22.11.2022, 

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 conf.univ.dr. Marina Lucian privind suplimentarea cu 20 

a numărului elevilor care vor servi masa la Cantina UAB în cadrul excursiei de studiu la UAB, care se va desfășura 

în data de 8 decembrie 2022, decontarea cheltuielilor materiale se va face din bugetul proiectului „Studenți  și 

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

(Incluziv-UAB)”. 

 

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

Himcinschi Mihai cu privire la revizia Regulamentului Facultății de Teologie Ortodoxă și a Regulamentului 

de organizare şi funcționare a Centrului de cercetări inter-religioase şi de psihopedagogie creștină. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Varvara Simona privind achitarea taxelor 

de acreditare/autorizare a programelor de studii universitare de licență: Artă Sacră și Cinematografie, fotografie, 

media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media. Plata taxelor se face din bugetul proiectului 

„Mecanisme de îmbunătățire a calității procesului de învățământ la Universitatea „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia”. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Varvara Simona privind achiziția serviciului 

antiplagiat de verificare a similitudinilor, din bugetul proiectului „Mecanisme de îmbunătățire a calității 

procesului de învățământ la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia”, în valoare totală de 12.000 

lei, fără TVA. Serviciul va fi utilizat pentru verificarea antipagiat a tuturor lucrărilor/proiectelor de licență și de 

disertație elaborate de studenți și masteranzi în anul universitar 2022-2023. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Moisă Claudia Olimpia privind plata sumei 

de 9.060 lei, reprezentând bugetul activității extracurriculare „Proiect educațional privind dezvoltarea 

competențelor ecoturistice ale studenților de la UAB”, care se va desfășura în perioada 25-27 noiembrie 2022, în 

zona Munții Șureanu – Luncile Prigoanei. Cheltuielile se decontează astfel: 6.480 lei se suportă din bugetul alocat 

acestei activități extracurriculare de către Ministerul Educației, iar 2.580 lei se suportă din bugetul Fondului pentru 

Finanțarea Situațiilor Speciale (FSS), din anii anteriori. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui lect.univ.dr. Băluț Cătălin privind desfășurarea unor serii 

de evenimente educative și de promovare a programului de studii Artă sacră printr-o serie de evenimente 

desfășurate în cadrul „Salonului de Artă Creștină  - 2022”, care se va desfășura în perioada 09-11 decembrie 2022, 

la Arad. Susținerea financiară din partea UAB reprezintă cheltuieli cu: materiale promoționale, piatră mozaic, 

cazare, masă și transport pentru 6 persoane, premiul special acordat în cadrul concursului de pictură, valoarea 

totală estimată fiind de 7.630 lei. 
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HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei Cîmpean Claudia privind achiziționarea produselor 

(consumabile) necesare Cantinei studențești, valoarea estimată fiind de 19.000 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. În conformitate cu Art. 129 din Legea 62/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, se inițiază negocierea Contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul UAB în data de 06.12.2022, 

ora 13.00, respectiv în data de 13.12.2022, ora 13.00. 

Comisia de negocierea a UAB va avea următoarea componență: 

- prof. univ. dr. Daniel Breaz – Rector 

- conf. univ. dr. Muntean Andreea – Prorector 

- conf. univ. dr. Ovidiu Panaite – Prorector 

- conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu – Prorector 

- ec.. Cosmin Dragomir – Director General Administrativ 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei lect.univ.dr. Roșu Camelia Augusta privind tipărirea în 

Seria Didactica a cursului Psihologia dezvoltării, în număr de 150 de exemplare, necesar studenților de la 

următoarele programe de studii: Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Asistență socială, Terapie 

ocupațională, anul I. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui Mocanu Gligan Ionel privind achiziționarea unor pachete 

software și echipamente hardware, necesare dotării Centrului de Comunicații, valoarea estimată fiind de 34.700 

lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui lect.univ.dr. Ștefani Claudiu privind decontarea sumei de 

10.000 lei reprezentând cheltuieli cu cazare, masă, tipărituri, consumabile, necesare desfășurării evenimentului 

Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene și cetățenia europeană desfășurat în cadrul proiectului „The 

connection between the Charter of  Funadamental Rights of the EU and the Citizenship (EURIGHT)”. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Gligor Mihai privind modificarea 

contractelor de muncă a 5 persoane angajate în cadrul proiectului „Accesibilitatea cercetărilor avansate pentru 

o dezvoltare economică sustenabilă – ACADEMIKA”, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Popa Gorjanu Cosmin privind decontarea 

cheltuielilor, în valoare estimată de 1.200 lei, necesare organizării workshopului de analiză a seminariilor de 

cercetare desfășurate în cadrul proiectului „Acțiuni pentru dezvoltarea capacității pentru cercetare științifică 

în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia”. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Popa Gorjanu Cosmin privind decontarea 

cheltuielilor, în valoare estimată de 2,450.00 USD, necesare achiziționării unui abonament la bazele de date în 

cadrul proiectului „Acțiuni pentru dezvoltarea capacității pentru cercetare științifică în Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia”. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei Cocian Liliana privind continuarea executării 

contractului individual de muncă până la data de 31.03.2023.  

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dnei Cîmpean Claudia privind achiziționarea unui calandru 

necesar pentru călcarea lenjeriei de la Căminele studențești și de la Casa de oaspeți, valoarea estimată fiind de 

23.500 lei (TVA inclus). 

 

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

echipamentelor necesare funcționării internetului la Căminului studențesc nr. 5, valoarea estimată fiind de 37.500 

lei. 
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HOTĂRÂREA NR. 18. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui lect.univ.dr. 

Șimon Sorin privind desfășurarea activităților practice față in față (fizic) și după data de 28.11.2022 pentru 

studenții programelor de studii Educație fizică și sportivă și Kinetoterapie și motricitate specială. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dlui lect.univ.dr. Șimon Sorin privind încheierea unui nou 

parteneriat, pe o perioadă de 5 ani, între Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia și Baza Sportivă Țălnar 

care să permită accesul studenților UAB, cu titlu gratuit, în cadrul bazei sportive, respectiv accesul sportivilor 

Clubului GT Sport Junior în Sala Polivalentă a UAB, conform unui orar stabilit de comun acord. 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă referatul dlui asist.univ.dr. Petrovici Gabriel Alexandru privind 

demararea procedurilor de publicare pe SEAP a caietului de sarcini pentru desfășurarea Stagiului de aplicații 

practice discipline sportive de iarnă (EFS, anul I) și a Stagiului de aplicații practice în mediul montan (KMS, anul 

I). La stagiile de practică participă 100 studenți și 8 cadre didactice, valoarea estimată a cheltuielilor fiind de 

85.000 lei fără TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dnei conf.univ.dr. 

Varvara Simona privind revizia următoarelor: 

- Procedura operațională PO-CMCSI-02 privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare 

periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; 

- Procedura operațională PO-CMCSI-03 privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare a 

nivelului de satisfacție a studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

 

HOTĂRÂREA NR. 22. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui prof.univ.dr. 

Gligor Mihai privind următoarele: 

- Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de 

doctorat (iulie 2023); 

- Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare 

avansată (iulie 2023). 

 

HOTĂRÂREA NR. 23. 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 – 447 USD, reprezentând taxă membru și 1797 USD, reprezentând taxă 

participare eveniment formare AMA (Asociația Americană de Marketing); 

- prof.univ.dr. Himcinschi Mihai – 41.500 lei, reprezentând cheltuieli deplasare conferință (expoziție 

mozaic); 

- prof. univ. dr. Găban Lucian – 2.051,13 euro, reprezentând taxă publicare articol în revistă;  

- conf.univ.dr. Tulbure Ildiko – 3.300 lei, reprezentând cheltuieli deplasare conferință; 

- C.S. I  Rotar Marius– 8.742,50 lei, reprezentând cheltuieli salariale pentru performanță în cercetare în 

anul 2021; 

- asist.univ.dr. Damian Geanina – 2.256,24 euro, 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 

  

   


