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

Nr. 41/29717/13.12.2022 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 13.12.2022 

 

 

 

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

13.12.2022, 

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 conf.univ.dr. Tamas-Szora Attila privind înlocuirea dnei 

Ruscă Daniela cu dna Solyom Ana - membru și numirea dnei Bembea Raluca - secretar al comisiei de evaluare a 

ofertelor pentru achiziția publică de echipamente pentru corpul D și corpul H pentru realizarea obiectivului de 

investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H a Universității 

„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia”. Comisia va avea următoarea componență; 

Președinte (cu drept de vot): Tamas Szora Attila 

Membri (cu drept de vot):  Corcheș Mihai 

     Paștiu Carmen 

Cioca Ionela 

     Iordăchescu Teodora 

     Tulbure Adrian 

     Moisă Claudia 

     Dragomir Cosmin 

     Despa Otilia 

     Solyom Ana 

Secretar:    Bembea Raluca 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei Cîmpean Claudia privind înlocuirea dnei Bembea 

Raluca cu dna Salvan-Ancău Daniela în comisia de concurs pentru ocuparea postului de Administrator patrimoniu 

III S, datorită volumului mare de muncă existent în această perioadă în cadrul Serviciului Tehnic. Comisia de 

concurs va avea următoarea componență: 

Comisia de concurs: 

Preşedinte: ec. Dragomir Cosmin 

Membri:  ec. Cîmpean Claudia 

        ec. Ciobotă Virgil 

Supleant:  ec. Contor Tamara 

Secretar:   Salvan-Ancău Daniela 

Comisia de soluționare a contestațiilor: 

Preşedinte: ing. Solyom Ana 

Membri:  ec. Joldeș Gabriela 

        ing. Muntean George 

Supleant:  ing. Albesc Simona 

Secretar:   Salvan-Ancău Daniela 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei Tomuța Sanda privind inventarierea activităților de 

prelucrare a datelor cu caracter personal la nivelul structurilor funcționale din cadrul UAB. Inventarul acestor 
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activități va fi transmis responsabilului cu protecția datelor până în 31.01.2023, atât în format fizic semnat de șeful 

structurii respective, cât și electronic (în format editabil), pe adresa protectiadatelor@uab.ro. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Gligor Mihai privind eșalonarea în 3 tranșe a 

taxei de studiu pentru doctorandul Mucichescu Paul, din cadrul Școlii Doctorale de Teologie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se ia act de informarea dnei Joldeș Gabriela privind prevederile art. 66 al HG nr. 

1336/28.10.2022 din Regulamentul-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual 

din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care conține următoarele prevederi: începând cu data de 

08.11.2022 ocuparea posturilor contractuale în afara organigramei, aferente gestionării și implementării 

proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile și a celor aferente gestionării și implementării 

Planului national de redresare și reziliență, pe perioadă determinată, se realizează potrivit prevederilor HG nr. 

1336/28.10.2022 referitoare la ocuparea  posturilor temporar vacante. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Ionescu Petru privind modificarea 

contractului individual de muncă cu timp parțial, în sensul modificării numărului de ore, pentru persoanele din 

lista anexată, angajate în cadrul proiectului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui conf.univ.dr. 

Panaite Ovidiu privind următoarele: 

- Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru 

anul universitar 2023 – 2024; 

- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de 

masterat pentru anul universitar 2023 – 2024; 

- Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență 

și masterat, în anul universitar 2022-2023. 

 

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

Varvara Simona privind următoarele: 

- Strategia de sustenabilitate a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

- Strategia privind accederea/optimizarea poziției universității în rankingurile internaționale relevante. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei Albesc Simona Mariana privind organizarea concursului 

necesar ocupării unui post de redactor debutant, studii superioare, pe o perioadă determinată de 2 ani, în cadrul 

Biroului Tipografie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr Tudorașcu Mihaela Miruna privind 

schimbarea temporară a locului de muncă a dnei Cotor Andreea la secretariatul Facultății de Drept și Științe 

Sociale, pe o perioadă de 12 luni. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei Tomuța Sanda privind schimbarea temporară a locului 

de muncă a dnei Bogdan Theodora Bogdana la Oficiul Juridic, pe o perioadă de 3 luni. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei prof.univ.dr. Câmpan Diana privind achiziționarea a 100 

buc. – cravată albastră personalizată cu inițialele UAB, necesare activităților de promovare a imaginii 

Universității în cadrul evenimentelor oficiale, costul total estimat fiind de 5.700 lei + TVA. 

 

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

cheltuielilor, în valoare estimată de 1.800 lei cu TVA, din bugetul proiectului „Acțiuni pentru dezvoltarea 

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

achiziționarea a 42 de titluri aferente domeniului Istorie, necesare dotării Bibliotecii UAB, conform listei anexate. 
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HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Popa Gorjanu Cosmin privind Lista 

beneficiarilor burselor de performanță  în cercetarea științifică acordate din venituri proprii, desemnați în urma 

evaluării externe, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Varvara Simona privind achitarea taxelor 

pentru evaluarea periodică a următoarelor programe de studii: Teologie ortodoxă pastorală (IF) și Terapie 

ocupațională (IF). 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dlui Vălesășan Ioan privind achiziționarea echipamentului de 

iarnă pentru personalul din cadrul Serviciului Pază, valoarea estimată fiind de 21.150 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui prof.univ.dr. 

Gligor Mihai privind Raportul de autoevaluare a Școlilor Doctorale din cadrul IOSUD-UAB (2022). 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Topor Dan privind schimbarea temporară a 

locului de muncă a dnei Gavrilaș-Weber Mirela-Doina la secretariatul Facultății de Științe Economice, până la 

data de 31.12.2023. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă încheierea unui Acord de Parteneriat între Universitatea „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia și Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca privind colaborarea în domeniul Cinematografie, 

Fotografie, Media prin desfășurarea de acțiuni comune, pe o durată de 5 ani. 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dnei conf.univ.dr. 

Tudorașcu Miruna privind Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Drept și Științe Sociale.  

 

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

Rotar Corina privind Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Informatică și Inginerie.  

 

HOTĂRÂREA NR. 22. Nu se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Ionescu Petru privind schimbarea 

denumirii Biroului Erasmus+, Cooperare Internațională și Studenți Străini din cadrul Centrului de Relații 

Internaționale cu denumirea Biroul Erasmus+. 

 

HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă referatul dnei prof.univ.dr. Breaz Nicoleta de decontare a cheltuielilor 

din fondurile pentru cercetare științifică, conform Ordinului nr. 3747/28.04.2021, după cum urmează: 2.000 lei, 

reprezentând cheltuieli materiale sau de personal. 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Carmen Pancu 


