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

Nr. 16/10621/24.05.2022 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 24.05.2022 

 

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

24.05.2022, 

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 aprobă distribuția, pe facultăți, specializări și programe de studii, a numărului de locuri 

finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2022-2023, alocate de ME pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor 

UE, SEE și CE, pentru studiile universitare de licență și master, conform anexei la prezenta hotărâre.   

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă distribuția pe facultăți a locurilor alocate de ME pentru admiterea la studii 

universitare de licență și masterat în anul universitar 2022-2023, a candidaților români de pretutindeni, pe locuri fără 

plata taxelor de școlarizare cu bursă și fără bursă, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Baciu Adriana privind achitarea taxei de evaluare 

periodică a programului de studii universitare de licență Educație fizică și sportivă (IF). 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Luând act de avizul medical cu mențiunea „apt condiționat” emis de medicul specialist 

în  cazul  dnei asist.univ.dr. Cordoș Ana Maria, cu mențiunea schimbării temporare a locului de muncă în cadrul 

universității, pe o periodă de 3 luni, într-un post care nu implică atribuții de „personal educativ”, se aprobă referatul dnei 

Joldeș Gabriela privind propunerea de ocupare a unui post vacant din universitate, cu normă întreagă compatibil cu 

pregătirea profesională a dnei asist.univ.dr. Cordoș Ana Maria în cadrul  Serviciului Bibliotecă, pe postul de referent de 

specialitate (gr. II S). 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui conf.univ.dr. Ionescu 

Petru privind includerea în Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni  în cadrul Universității 

„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2022-2023, a criteriilor de admitere (probele eliminatorii, unde 

e cazul), precum și modificările calendarului admiterii pentru a reflecta organizarea probelor mai sus-menționate, 

conform calendarului admiterii. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului revizia Metodologiei privind regimul 

actelor de studii și a documentelor universitare în cadrul universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și a  

Procedurii operaționale privind regimul actelor de studii și a documentelor universitare în sistemul de învățământ 

superior din cadrul universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,  ca urmare a publicării Ordinului ME nr. 3685 din 

04.05.2022, cu privire la Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii și a documentelor universitare în 

sistemul de învățământ superior. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7.  Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Baciu Adriana privind achitarea taxei necesare 

verificării dosarului de înscriere și înregistrare a unei noi calificări universitare, pentru specializarea de studii universitare 

de masterat Dreptul afacerilor, al noilor tehnologii și al inteligenței artificiale, domeniul Drept, în cadrul Facultății de 

Drept și Științe Sociale. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă numirea d-nei Pancu Carmen ca responsabil cu activitatea publică de 

informare directă a persoanelor/instituțiilor, având în vedere prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public. 
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HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei prof.univ.dr. Câmpan  Diana cu privire la desfășurarea 

FESTIVITĂȚILOR DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2022 A UAB și nominalizarea persoanelor responsabile cu 

distribuirea ținutelor festive către studenții absolvenți, din cadrul fiecărei Facultăți. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei prof.univ.dr. Câmpan  Diana privind contractarea serviciilor 

de sonorizare exterioară (stație amplificare, microfoane fixe și mobile) necesare desfășurării FESTIVITĂȚII DE 

ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2022 A UAB, valoare estimată 1500 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Kadar Manuella privind angajarea dlui Huțanu 

Constantin în cadrul proiectului Stagii de practică și consiliere profesională pentru  absolvenți competitivi pe piața 

muncii (SIPAC), cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Marina Lucian privind angajarea dnei Cioca 

Ionela în cadrul proiectului Studenți  și liceeni susținuți în parcursul de studii, pentru acces echitabil la studii 

superioare și incluziune socială (Incluziv-UAB), cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, 

conform documentului anexat 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului  propunerea de organizare și 

desfășurare a examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenții Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea 

de Teologie, Specializarea Muzică Religioasă, promoția 2022, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă, pentru toate sesiunile aferente anului universitar 2021-2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Ioana Todor privind calendarul pregătirilor pentru 

susținerea probei scrise de examen în vederea acordării gradului didactic II, sesiunea August 2022, conform graficului 

anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Topor Dan privind demararea procesului de 

semnare și încheiere a unui Parteneriat de practică (și voluntariat) între Facultatea de Științe Economice și Ministerul 

Finanțelor – Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (și structurile subordonate acesteia), pentru studenții și 

masteranzii Facultății. 
 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 
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