
 

1 
 

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

Nr. 1 / 517/11.01.2022 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

întrunit în data de 11.01.2022  

 

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

11.01.2022, 

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. Dan Topor privind calendarul de desfășurare a 

examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, în sesiunea februarie 2022, în cadrul Facultății de 

Științe Economice. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu privind calendarul de 

desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, în sesiunea februarie 2022, în cadrul 

Facultății de Drept și Științe Sociale. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Corina Rotar privind calendarul de desfășurare 

a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, în sesiunea februarie 2022, în cadrul Facultății 

de Științe Exacte și Inginerești. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare solicitarea dlui conf. univ. dr. Gabriel 

Bărbuleț privind depunerea la ARACIS a dosarului de evaluare a programului Anul pregătitor de limbă română pentru 

studenții străini, în vederea menținerii acreditării.  

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare organizarea examenului de finalizare a 

studiilor universitare de licență pentru absolvenții specializării Artă sacră, promoția 2022, în cadrul Universității 

Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design, în baza unui protocol de 

colaborare.   

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă acordarea salariilor diferențiate angajaților nominalizați în anexele la referatul 

nr. 169/05.01.2022, reprezentând o creștere de până la 30 % a salariului de bază, acordată în funcție de specificul și 

calitatea activității desfășurate. Creșterile acordate se finanțează din veniturile proprii și se acordă pe perioada 

01.01.2022 – 31.12.2022.   

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui Muntean George Marian privind detașarea a 3 îngrijitoare, 

Socaciu Mariana, Șandru Livia și Dreghici Rodica, de la Serviciul Administrație Patrimoniu și de Aprovizionare la 

Facultatea de Teologie Ortodoxă.     

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare cu Resources Development &Ideass 

SRL din București, având ca obiective implementarea proiectului Student – Antreprenor în Regiunea Centru, sprijinirea 

studenților/masteranzilor/doctoranzilor pentru integrarea pe piața muncii și asigurarea unui proces transparent și 

echitabil de alocare a resurselor pentru susținerea viitoarelor afaceri.   

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare modificarea art. 19 referitor la acordarea 

burselor speciale, din Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți – ciclurile de studii universitare de 

licență, master și doctorat, forma de învățământ cu frecvență, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă alocarea unei burse anuale de susținere a tinerelor talente artistice din județul 

Alba care promovează și susțin comunitățile locale și județene pe plan național și internațional. Bursa se acordă pentru 

susținerea performanțelor acestora și pentru susținerea condițiilor de pregătire și perfecționare în domeniul artistic, cu 
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condiția asumării de către persoana sponsorizată a obligației de promovare a imaginii UAB. Cuantumul bursei și 

beneficiarul acesteia se stabilește de către Consiliul de Administrație.   

În anul 2022 bursa în valoare de 1000 lei/lună se acordă elevului Tudor Limbean, din loc. Vințu de Jos.  

 

HOTĂRÂREA NR. 11.  Se aprobă referatul dnei Gabriela Joldeș privind reluarea concursului pentru ocuparea 

a 3 posturi vacante de paznici neocupate în concursul precedent, în condițiile și cu calendarul precizat în referatul anexat.   

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă ca nivelul maxim până la care se acordă majorarea salariului de bază pentru 

funcțiile de conducere din UAB să fie salariul de bază prevăzut în grila de salarizare din Legea nr. 153/2017 pentru 

universitățile de gradul II.  

În anul 2022, nivelul de salarizare al funcției de conducere de Rector este stabilit la nivelul maxim din grila 

aferentă universităților de gradul II, în baza îndeplinirii criteriilor aprobate pentru încadrarea personalului didactic cu 

funcții de conducere între limitele minim – maxim.    

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui asist. univ. drd. Ordean Mircea privind tipărirea în Seria 

Didactica a materialului didactic: Caiet centralizator – Fișe pacienți monitorizați în cadrul stagiului de practică, necesar 

studenților din anii II și III a specializării KMS. 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz  
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