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

Nr. 2 / 1455/25.01.2022 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

întrunit în data de 25.01.2022  

 

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

25.01.2022, 

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 avizează și se propune Senatului spre aprobare referatul dlui conf. univ. dr. Gabriel 

Bărbuleț privind revizia Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a programului Anul 

pregătitor de învățare a limbii române pentru cetățenii străini.  

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare revizia procedurilor operaționale din 

cadrul Serviciului Financiar – Contabil, elaborate conform prevederilor OSGG 600/2018, respectiv: PO-SFC-01, PO-

SFC-06, PO-SFC-07, PO-SFC-8, PO-SFC-10, PO-SFC-11, PO-SFC-12.  Se avizează abrogarea procedurilor elaborate 

anterior, conform referatului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare: 

- Bilanțul contabil la 31.12.2021 și Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2021. 

- Raportul explicativ privind bilanțul contabil pe anul 2021. 

- Situația cost – venit la nivelul facultăților și situația cheltuielilor generale ale UAB. Raportul asupra acestor 

cheltuieli. 

- Raport privind cuantumul regiei rezultată din proiectele de cercetare științifică derulate în anul 2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare revizia procedurilor operaționale din 

cadrul CICOC, elaborate conform prevederilor OSGG 600/2018, respectiv: PO-CICOC-01, PO-CICOC-02 ȘI PO-

CICOC – 03.  

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare revizia procedurii operaționale PO-

SAPA-01, elaborată de Serviciul Administrație Patrimoniu și de Aprovizionare, conform prevederilor OSGG 600/2018,  

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatele dnei Adina Petrescu privind returnarea sumelor plătite, reprezentând 

taxa de școlarizare, pentru 14 candidați - cetățeni străini care nu au obținut viza de ședere pentru înmatricularea în Anul 

pregătitor de învățare a limbii române.  

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Adriana Bîrluțiu privind plata către ARACIS a 

taxei de evaluare periodică externă a programului An pregătitor de învățare a limbii române de către studenții străini. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Daniel Breaz privind angajarea a 3 persoane în 

cadrul proiectului cu titlul „Stagii de practică pentru studenții UAB”, POCU 131606, conform tabelului anexat. 

Începând cu 01.01.2022 se aprobă modificarea a 2 contracte individuale de muncă încheiate în cadrul aceluiași proiect, 

conform tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă propunerea FDSS privind prelungirea cu un an a contractului de muncă pe 

durată determinată al dlui asist. drd. Alin Tomuș, din cadrul Departamentului de Științe Sociale, conform art. 294 (4) 

din LEN nr. 1/2011. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 10. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare inițierea programului de studii 

universitare de licență Resurse umane, din domeniul Sociologie, gestionat de Departamentul de Științe Sociale al FDSS. 
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HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Gabriela Chiciudean privind decontarea 

cheltuielilor aferente obținerii DOI pentru cele 16 articole cuprinse în revista Incursiuni în imaginar, 12, Călătorii în 

imaginarul literar, 2021, în valoare de 16 euro. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare revizia Regulamentului de organizare 

și funcționare a Clubului Sportiv Universitar din Alba Iulia.  

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind tarifele aplicate pentru 

retribuirea activităților desfășurate în cadrul procedurilor de verificare a respectării eticii și deontologiei universitare în 

elaborarea tezelor de doctorat, respectiv: 

240 lei/teză – interpretarea raportului de similitudine generat de softul antiplagiat și redactarea procesului verbal 

de similitudine ce conține coeficienții de similitudine, cu indicarea eventuală a suspiciunii de plagiat; 

50 lei/teză – procesarea dosarului de doctorat, digitalizarea tezei, realizarea raportului de similitudine, 

transmiterea PV la Comisia de etică și arhivarea documentelor.  

  

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind tipărirea albumului  

specializării Arta sacră, în 100 exemplare, cu o valoare estimată de 12380 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare încheierea acordului cadru de 

cooperare cu Universitatea din Hradec Kralove din Cehia având ca obiectiv organizarea masterului cu double degree, 

respectiv: Economics and management și Master Business Administration. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu privind numirea comisiei 

pentru selecția proiectelor de programe intensive mixte organizate în cadrul proiectului Erasmus + 2021-1-RO01-

KA131-HED-000008080, cu următoarea componență: 

Președinte: conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu 

Membri:  conf. univ. dr. Georgeta Orian 

   conf. univ. dr. Adriana Bîrluțiu 

   lect. univ. dr. Mihaela Simion 

   Pr. lect. univ. dr. Lucian Colda 

   conf. univ. dr. Carmen Paștiu 

   Daniel Melinte 

Secretar:  Nicoleta Vomvea 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dlui Daniel Melinte privind adoptarea și implementarea măsurilor 

pentru punerea în aplicare a managementului digital al mobilităților Erasmus în conformitate cu standardele europene 

adoptate, până la 31 martie 2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare Planurile de formare profesională pe 

anul 2022, propuse până la data de 21.01.2022 de structurile funcționale din cadrul UAB.  

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare referatul dnei Gabriela Joldeș privind 

transformarea postului de subinginer gr. II (SSD) în post de referent gr. III (SSD) în cadrul Compartimentului de 

securitate și sănătate în muncă și reluarea concursului pe postul transformat cu condițiile aferente. 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă referatul dnei Gabriela Joldeș privind majorarea cheltuielilor salariale cu 

suma de 38.144 lei/lună, reprezentând majorările salariilor personalului didactic și a personalului didactic auxiliar, 

începând cu 01 ianuarie 2022, conform prevederilor art. I alin (4) din OUG 130/17.12.2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare: 

- Raportul asupra Planului operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2021. 

- Planul operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul 2022. 

- Raportul asupra Planului de măsuri în domeniul echității sociale, pe anul 2021. 

- Planul de măsuri în domeniul echității sociale pentru anul 2022 
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- Raportul asupra sistemului de control intern managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

la data de 31 decembrie 2021. 

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2022. 

 

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

- Raportul privind activitatea de audit public intern desfășurată la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia, în anul 2021. 

- Programul anual de audit ISO pentru anul 2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor privind modificarea comisiei 

speciale numită în vederea obținerii gradului didactic I de către dna Rădac Crina, categoria Educatoare, conform 

tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 24. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor privind numirea comisiilor pentru 

colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2022-2024, la toate categoriile, conform listelor anexate. Se aprobă data 

de desfășurare a colocviului, respectiv în data de 05 februarie 2022 pentru toate categoriile.  

 

HOTĂRÂREA NR. 25. Se aprobă următoarele referate de decontare a unor cheltuieli pentru cercetarea științifică, 

conform ordinului 3747/28.04.2021: 

- lect. univ. dr. Herteg Crina – cheltuieli de revizuire lingvistică în sumă de 1045 euro; 

- prof. univ. dr. Mihai Himcinschi – taxă de publicare articol în valoare de 99 $ (436,57 lei); 

- conf. univ. dr. Ioan Scheau – taxă de publicare articol în valoare de 399,3 euro; 

- conf. univ. dr. Lucian Ioan Popa - taxă de publicare articol în valoare de 2610 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 26. Consiliul de Administrație ia act de Raportul final al concursului pentru ocuparea 

postului de Director General Administrativ al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întocmit de comisia de 

concurs și validează rezultatul, respectiv desemnarea candidatului câștigător în persoana dlui Dragomir Cosmin. 

Raportul final se va transmite Senatului spre validare.  

 

HOTĂRÂREA NR. 27. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare modificarea și completarea Anexei 4 

la  Metodologia de evaluare periodică a calității personalului didactic și de cercetare al Universității „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia.   

 

HOTĂRÂREA NR. 28. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare aplicarea Procedurii privind 

desfășurarea unor activități în sistem on-line în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de 

cercetare, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 13 din 29.04.2020, pe perioada instituirii stării de alertă. 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz  

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

    Sanda Tomuța          Hava Cristina 
 


