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

Nr. 40/28831/06.12.2022 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 06.12.2022 

 

 

 

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

06.12.2022, 

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 lect.univ.dr. Șimon Sorin privind încheierea unui 

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

Agrement Astoria Pool Park care să permită accesul studenților UAB, cu titlu gratuit, în cadrul bazei sportive, pe 

tot parcursul anului universitar, respectiv accesul sportivilor Clubului Alba Jumpers în Sala Polivalentă a UAB, 

conform unui orar stabilit de comun acord. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui asist.univ.dr. Bogdan Florea privind tipărirea în Seria 

Didactica a lucrării Drept bancar. Note de curs, necesar studenților de la programul de studii Drept, anul IV. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei Lipovan Corina Ionela privind actualizarea Comitetului 

de Securitate și Sănătate în Muncă, cu următoarea componență: 

Președinte:     conf. univ. dr. Rîșteiu Mircea 

Reprezentanți conducere UAB:  lect. univ. dr. Aldea Mihaela 

lect. univ. dr. Șimon Sorin 

ec. Dragomir Cosmin 

Reprezentanți salariați UAB:  Solyom Ana 

Cîmpean Claudia 

Muntean George 
 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei prof.univ.dr. Câmpan Diana privind realizarea și difuzarea 

unui spot audio de sărbători la un post de radio regional/national, cu durată de aproximativ 30 sec., 200 difuzări, 

în perioada 15.12.2022 – 07.01.2023 și postarea unui banner electronic pe paginile de social-media ale postului 

respectiv, costul estimativ fiind de 1500 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Consiliul de administrație propune modificarea componenței Comisiei de Etică 

și Deontologie Universitară din cadrul UAB, și ulterior, transmiterea spre avizare Senatului universitar, astfel: 

- Secretar comisie – dna Alina Dragomir, situație apărută în urma demisiei dnei Carmen Pancu. 

- Membru, reprezentant al studenților – dl. Raul Claudiu Bârlog din partea Facultății de Științe Economice 

ca urmare a încheierii mandatului de reprezentant al studenților în Senatul Universitar a d-șoarei Luciana 

Daniela Lazea. 

Totodată, se pronune numirea dnei Iulia Muntean pe poziția de Consilier de Etică la nivel de UAB, ținând 

seama de situația de incompatibilitate dintre persoana numită ca și Consilier de Etică în persoana președintelui 

Comisiei de Etică și Deontologie Universitară. 
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HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei Vomvea Nicoleta privind contractarea serviciilor de 

promovare internațională a programelor educaționale în limba engleză ale UAB (licență, masterat și doctorat) prin 

intermediul platformei SmartHub-Keystone, pentru o perioadă de 12 luni, valoarea totală a serviciilor, în sumă de 

8.000 Euro, va fi decontată din Fondul pentru Situații Speciale. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă Raportul anual privind gestiunea actelor de studii și evidența stocurilor 

formularelor actelor de studii, întocmit în baza prevederilor art. 42 din Regulamentul privind regimul actelor de 

studii și al documentelor universitare în învățământul superior, aprobat prin OMEC nr. 4156/27.04.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul lui conf.univ.dr. Panaite Ovidiu privind demararea procesului 

de  evaluare periodică a calității corpului profesoral, care va avea loc în perioada 08 decembrie 2022 – 08 ianuarie 

2023. În aceeași perioadă se va desfășura și evaluarea gradului de satisfacție a studenților în raport cu dezvoltarea 

profesională și personală asigurată de UAB. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei Coroian Ana privind angajarea cu contract de muncă cu 

timp parțial (4 ore/zi), începând cu data de 6.12.2022, pe o perioadă de 3 ani. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei Cîmpean Claudia privind demararea procedurilor de 

ocupare a postului de Administrator patrimoniu III S, precum și numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de 

soluționare a contestațiilor, după cum urmează 

Comisia de concurs: 

Preşedinte: ec. Dragomir Cosmin 

Membri:  ec. Cîmpean Claudia 

        ec. Ciobotă Virgil 

Supleant:  ec. Contor Tamara 

Secretar:   Bembea Raluca 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor: 

Preşedinte: ing. Solyom Ana 

Membri:  ec. Joldeș Gabriela 

        ing. Muntean George 

Supleant:  ing. Albesc Simona 

Secretar:   Bembea Raluca 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui Luca Silviu privind decontarea sumei de 90.000 lei 

reprezentând cheltuieli cu achiziționarea autovehiculului utilat cu sistem frigorific pentru transportul materiilor 

prime necesare Cantinei studențești, achiziționarea acestuia fiind aprobată în ședința Consiliului de Administrație 

din data de 22.02.2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Varvara Simona privind plata taxei de 650 

lei aferentă participării dnei conf.univ.dr. Dragolea Larisa la cursul Dezvoltator de e-learning, care s-a desfășurat 

în luna noiembrie 2022 (în sistem online). Decontarea se face din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2022-0219. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul studentei Mălina Bogdan, Președinte Liga Studenților din 

UAB,  privind printarea unor materiale necesare activității din cadrul Ligii Studenților: 50 afișe color (A3) și 10 

foi A4. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Tamas Szora Attila privind majorarea 

valorii bugetului proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului 

H a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia” cu suma de 1.329.882,16 lei, ca urmare a aplicării 

indicilor din OUG 64/2022 și care se va evidenția pe linia bugetară 15/309.  
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Actualizarea este făcută în baza Ordonanței de urgență nr. 64/2022 din 9 mai 2022 privind ajustarea 

prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și poate 

fi aplicată și UAB. Hotărârea se va emite conform modelului din anexă. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui conf.univ.dr. 

Bărbuleț Gabriel privind Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Istorie, Litere și Științe ale 

Educației. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dlui Hulea Ovidiu Cristian privind închirierea Sălii de sport, 

situată pe strada Vasile Alecsandri, pentru desfășurarea de activități sportive – fotbal, în perioada 07.12.2022 – 

31.03.2023, în zilele de Joi, în intervalul orar 20:00 – 21:00. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Ivan Oana Raluca privind tipărirea în 

Seria Didactica a cursurilor:  Audit și control intern (75 exemplare), Standarde internaționale de contabilitate 

pentru entități (100 exemplare),  Guvernanță corporatistă în UE (75 exemplare), Audit intern (75 exemplare), 

necesare studenților de la programele de studii: CIG, ACAE și SICADM, din cadrul Facultății de Științe Economice. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dnei lect.univ.dr. Aldea Mihaela și a dnei conf.univ.dr. Begov 

Ungur Andreea privind prelungirea detașării dnei Kiss Roxana la secretariatul Departamentelor didactice din 

cadrul Facultății de Informatică și Inginerie, pe parcursul anului 2023. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dlui Dan Mircea Titus privind achiziționarea materialelor 

necesare realizării lucrărilor de licență ale studenților de la programul de studii Artă Sacră, din cadrul Facultății 

de Teologie Ortodoxă. 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Popa Gorjanu Cosmin privind decontarea 

cheltuielilor, în valoare estimată de 2.600 lei cu TVA, din bugetul în cadrul proiectului „Acțiuni pentru 

dezvoltarea capacității pentru cercetare științifică în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia”, 

pentru achiziționarea de cărți necesare Facultății de Științe Economice – Departamentul de Finanțe-Contabilitate.  

 

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

Todor Ioana privind următoarele: 

- Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de formare psihopedagogică în vederea 

certificării competențelor pentru profesia didactică de Nivel I și Nivel II în regim postuniversitar, în 

cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia; 

- Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de formare psihopedagogică în vederea 

certificării competențelor pentru profesia didactică și a programelor de formare continuă și 

perfecționare a personalului didactic, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

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

 

HOTĂRÂREA NR. 22. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare: 

- Componența comisiilor de concurs, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și a comisiilor de analiză 

din cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în semestrul I, 

2022-2023; 

- Componența comisiilor de examen, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și a comisiilor de analiză 

din cadrul examenelor de promovare în cariera didactică pentru ocuparea posturilor didactice în 

semestrul I, 2022-2023. 

 

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:  

- prof.univ.dr. Breaz Daniel – 1.832,31 euro, reprezentând taxă publicare articol în revistă; 

- prof.univ.dr. Breaz Daniel – 1.628,72 euro, reprezentând taxă publicare articol în revistă; 
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- prof.univ.dr. Breaz Daniel – 1.639,48 euro, reprezentând taxă publicare articol în revistă; 

- prof.univ.dr. Ienciu Ioan – 344,40 euro, reprezentând taxă publicare articol în revistă; 

- prof. univ. dr. Dimen Levente – 2.035,90 euro, reprezentând taxă publicare articol în revistă;  

- prof.univ.dr. Tulbure Adrian– 1.000 lei, reprezentând cheltuieli materiale sau de personal: taxă asociații 

profesional-științifice; 

- conf.univ.dr. Gavrilă Paven Ionela – 4.000 lei, reprezentând cheltuieli materiale sau de personal: tipărire 

carte Programul Operațional Regional – Instrument de îmbunătățire a performanțelor economico-

financiare ale întreprinderilor; 

- conf.univ.dr. Wainberg Iuliana – 15.385 lei, reprezentând cheltuieli materiale sau de personal: 3 unități 

calculator, 3 monitoare, 2 imprimante multifuncționale color cu scaner; 

- conf.univ.dr. Oprea Luciana– 344,40 euro, reprezentând taxă publicare articol în revistă; 

- conf.univ.dr. Lazăr Ioan și asist.univ.dr. Florea Bogdan - 1.500 lei, reprezentând cheltuieli deplasare 

conferință; 

- lect.univ.dr. Man Maria Cristina – 2.073,94 euro, reprezentând taxă publicare articol în revistă; 

- C.S. I  Ciută Elena Beatrice – 2757,50 lei + TVA, reprezentând cheltuieli materiale sau de personal: 

analize C14 pe ecofacte recuperate din sit arheologic. 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Carmen Pancu 

  

   


