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

Nr. 16/10390/19.05.2022 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 19.05.2022 

 

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

19.05.2022, 

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 transmite spre aprobare Senatului Comisia Centrală  de admitere la 

studiile universitare de licență și masterat în anul universitar 2022-2023, precum și comisiile de admitere pentru studiile 

doctorale și postdoctorale, sesiunea Iulie 2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Nu se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Mihai Gligor privind introducerea în 

nomenclatorul activităților nenormate din UAB a poziției de asistent drd., în vederea plății doctoranzilor  propuși să facă 

parte din comisia de admitere la doctorat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Mihai Gligor privind avizarea și transmiterea spre 

aprobarea Senatului UAB a următoarelor:  

- Revizie la Metodologia de recunoastere automată a titlului de doctor obținut în instituții de învățământ 

universitar acreditate din străinătate; 

- Revizie la Metodologia de recunoastere automată a calitatii de conducator de doctorat/atestatului de 

abilitare obținut în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate; 

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

cercetare avansată în cadrul universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, sesiunea Iulie 2022; 

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

universitare de doctorat IOSUD-UAB (iulie 2022); 

- Revizie la PO privind generarea și analiza raportului de similitudine în cadrul IOSUD-UAB; 

- Revizie la PO privind alocarea locurilor subvenționate/locurilor subvenționate cu bursă, în cadrul școlilor 

doctorale și pe conducători de doctorat; 
- Revizie la PO privind organizarea și desfășurarea procesului de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat 

din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin intermediul platformei Intranet; 
 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Gabriel Bărbuleț privind achiziționarea unui 

copiator A3 necesar în secretariatul Facultății de Istorie și Filologie, preț estimativ: 30.000 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Corina Rotar privind plata sumei de 500 

lei/absolvent către Universitatea Tehnică de Construcții din București, conform protocolului încheiat în vederea 

susținerii examenului de finalizare a studiilor – sesiunea iulie 2022, pentru absolvenții specializării Inginerie urbană și 

dezvoltare regională, promoția 2018-2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui IoanValesășan privind achizițioarea a 25 de seturi uniforme 

personalizate cu sigla Universității pentru paznicii angajați, valoarea estimată a acestora fiind de 21.000 lei (prețul nu 

include TVA). 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizeză și se transmite spre aprobare Senatului referatul dnei Joldeș Gabriela 

privind revizia Procedurii operaționale privind stabilirea drepturilor salariale, Cod PO-BPS-04 (Ediția II). 
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HOTĂRÂREA NR. 8. În vederea acordării voucherelor de vacanță aferente anului 2022, se avizeză și se 

transmite spre aprobare Senatului Revizia I a Regulamentului intern de acordare, utilizare și restituire a voucherelor 

de vacanță pentru salariații Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei Otilia Despa privind demararea procedurilor de achiziție a 

serviciilor de mentenanță pentru pagina de web a Universității. Contractul se va încheia pe o perioadă de 1 an, valoarea 

estimată fiind de 420 Euro/lună (prețul nu include TVA). 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui Petru Ionescu privind returnarea taxelor de școlarizare ale 

candidaților cetățeni din state terțe, care nu au putut fi înmatriculați la studii în cadrul UAB datorită faptului că nu au 

obținut, în timp util, viza de studiu pentru România, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Kadar Manuella privind modificarea timpului de 

lucru aferent contractului individual de muncă, încheiat pe perioadă determinată, pentru dna Despa Violeta Otilia, în 

cadrul proiectului „Stagii de practică și consiliere profesională pentru  absolvenți competitivi pe piața muncii 

(SIPAC)”.  

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Kadar Manuella privind participarea Universității 

„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în cadrul a 2 proiecte EuropeAid, având rol de schimb de bune practici cu Universități 

din Bosnia și Herțegovina: 

1. Proiectul Developing Career Management Skills – DECAMAS (corespondent UAB – conf.univ.dr. 

Carmen Paștiu)  

2. Proiectul Introducing Student Research Mobilities to BiH Unis – INSTREAM (corespondent UAB – 

lect.univ.dr. Silvia Ștefania Maican). 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se înaintează spre aprobare Senatului comisiile de analiză, concurs și 

contestații pentru posturile didactice scoase la concurs în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale, în sem II al anului 

universitar 2021-2022. 

 

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

sumei de 11.235,00 lei fără TVA necesar încheierii contractului aferent LOT 2 – „Videoproiectoare, table smart, table 

clasice, aparate foto și ecrane de proiecție corp H” din cadrul achiziției publice de „Echipamente pentru corp D și corp 

H” în cadrul proiectului Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H a 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.  

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Ioana Todor privind componența nominală a 

comisiilor pentru susținerea examenelor în vederea acordării gradului didactic II, sesiunea August 2022, pentru 

categoriile Profesori I, Învățători/Profesori din învățământul primar, Educatori/Profesori din învățământul preșcolar, 

conform anexelor. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se înaintează spre aprobare Senatului referatul dnei conf.univ.dr. Ioana 

Todor privind aprobarea taxelor de studiu pentru anul universitar 2022-2023, pentru studenții, masteranzii și absolvenții 

altor instituții de învățământ superior, care parcurg programul de formare psihopedagogică, în vederea certificării 

competențelor pentru profesia didactică, în regim de taxă – euro, Nivel I, Nivel II și curs postuniversitar Nivel I, 

Nivel II, pentru cetățeni străini din state terțe UE/SEE aflați la studii pe cont propriu valutar, conform 

documentului anexat. 
 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se avizează și se înaintează spre aprobare Senatului referatul dnei conf.univ.dr. Ioana 

Todor privind aprobarea taxelor de studiu pentru anul universitar 2022-2023, pentru studenții, masteranzii și absolvenții 

altor instituții de învățământ superior, care parcurg programul de formare psihopedagogică, în vederea certificării 

competențelor pentru profesia didactică, în regim de taxă – lei, Nivel I, Nivel II și curs postuniversitar Nivel I, Nivel 

II, pentru cetățeni de etnie română din Rep. Moldova, Balcani și Diasporă, precum și cetățeni din state ale 

UE/SEE, conform documentului anexat. 
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HOTĂRÂREA NR. 18. Se avizează și se înaintează spre aprobare Senatului referatul dnei conf.univ.dr. Ioana 

Todor privind termenele și componența comisiilor pentru susținerea examenului final de absolvire a programului de 

pregătire psihopedagogică, promoția 2022,  Nivelul I, Nivelul II și Postuniversitar Nivelul I și Nivelul II, conform 

documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se avizează și se înaintează Senatului referatul dnei conf.univ.dr. Ioana Todor privind 

desfășurarea comasată a programelor de formare psihopedagogică în regim postuniversitar, pe parcursul anului 

universitar 2022-2023, după cum urmează: 

▪ Programul de formare psihopedagogică în regim postuniversitar Nivel I pe parcursul anului 

universitar 2022-2023 (2 semestre); 

▪ Programul de formare psihopedagogică în regim postuniversitar Nivel II pe parcursul anului 

universitar 2022-2023 (2 semestre); 

Perioada de înscriere: 19.09.2022-30.09.2022. 

Taxa de înscriere: 100 lei.  

Taxa de studiu aferenta programului de formare psihopedagogică în regim postuniversitar pentru anul 

universitar 2022-2023 este de 1500 lei (monospecializare) și 1750 lei (dublă specializare) pentru nivelul I, respectiv 

1500 lei pentru nivel II. 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se avizează și se înaintează Senatului referatul dnei conf.univ.dr. Ioana Todor privind 

abrogarea următoarelor metodologii, ca urmare a ridicării stării de alertă, în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea SARS-CoV-2: 

 

- Metodologie privind activitatea de susținere a inspecțiilor speciale și a lucrărilor metodico-științifice  pentru 

obținerea/echivalarea gradului didactic I în sistem online, pentru seria 2019-2021 - aprobată în Senatul din 03.11.2020; 

- Metodologie privind activitatea de susținere a inspecțiilor speciale și a lucrărilor metodico-științifice  pentru 

obținerea/echivalarea gradului didactic I în sistem online, pentru seria 2020-2022 - aprobată în Senatul din 29.09.2021; 

- Metodologie privind depunerea on-line a lucrărilor metodico - științifice pentru obținerea gradului didactic I, 

seria 2019-2021, August 2020 - aprobată în Senatul din 22.07.2020; 

- Metodologie privind depunerea on-line a lucrărilor metodico - științifice pentru obținerea gradului didactic I, 

seria 2020-2022, August 2021- aprobată în Senatul din 30.06.2021; 

- Metodologie privind organizarea și desfășurarea probei scrise susținută în vederea obținerii gradului didactic II, 

sesiunea August 2020 - aprobată în Senatul din 30.06.2020; 

- Metodologie privind organizarea și desfășurarea probei scrise susținută în vederea obținerii gradului didactic II, 

sesiunea August 2021 - aprobată în Senatul din 26.05.2021; 

- Metodologie privind susținerea on-line a Portofoliului didactic ca formă de evaluare finală a programului de 

formare psihopedagogica de Nivel I si Nivel II, în sesiunea de evaluare a anului universitar 2019-2020, respectiv Iunie 

2020 - aprobată în Senatul din 20.05.2020; 

- Metodologie privind susținerea on-line a Portofoliului didactic ca formă de evaluare finală a programului de 

formare psihopedagogica de Nivel I și Nivel II, în sesiunea de evaluare a anului universitar 2020-2021 - aprobată în 

Senatul din 26.05.2021. 
 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Ioana Todor modificarea conducătorului științific 

al lucrării de grad didactic I, pentru dna Leahu (Dârjan) N. Luminița, Școala Gimnazială „Ion Dacian” din Saschiz, jud. 

Mureș, prin înlocuirea dl prof.univ.dr. Jurcan Emil cu dl prof.univ.dr. Moldovan Alexandru. 

 

HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă cererea  studentului Todoran Răzvan-Vasile, din cadrul Facultății de Drept 

și Științe Sociale, specializarea Sociologie, privind amânarea plății taxei de studiu, pentru anul în curs, până la data de 

30.09.2022. 
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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. Socol Adela – 270 lei, taxă de participare la curs M5: Modeling using STATA, organizat de East 

European Center for Research in Economics and Business din cadrul Universității de Vest din Timișoara 

- Prof.univ.dr. Iordăchescu Teodora – 2901,44 lei, cheltuieli de tipărire a volumului JoLIE 15/2022, no.1 și 

no.2 (Guest edition) 

- Roman Negoi Ana Maria – 740 lei, cheltuieli materiale sau de personal pentru activitatea din cadrul Centrului 

pentru Cercetare Științifică 

- Conf.univ.dr. Begov Ungur Andreea – 178,50 euro, taxă indexare revistă „RevCAD Journal of Geodesy and 

Cadastre” în baza de date CEEOL, perioada ianuarie  decembrie 2022 

- Conf.univ.dr. Popa Ioan Lucian – 1107 lei, taxă participare conferință. 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 
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