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Nr. 21 /9282/26.05.2021 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 25.05.2021 

 

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

25.05.2021, 

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. Consiliul de administrație ia act de desemnarea studentei Bogdan Mălina Anamaria, din 

anul II, Drept, în calitate de reprezentant al studenților în Consiliul de Administrație și validează ocuparea funcției de 

membru al Consiliului de Administrație. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă distribuirea locurilor finanțate de la bugetul de stat, a locurilor cu taxă și a 

locurilor alocate românilor de pretutindeni, pentru admiterea la studii universitare de licență și masterat în anul 

universitar 2021-2022, sesiunea iulie 2021, conform anexei la prezenta hotărâre.  

Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului taxele aferente specializărilor și programelor de studii, pentru 

admiterea pe locuri cu taxă în anul universitar 2021 – 2022, conform anexei.  

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Andreea Muntean privind achiziționarea 

serviciilor de promovarea on-line a ofertei educaționale a UAB în sesiunile de admitere în anul universitar 2020-2021, 

cu o valoare estimată de 25.300 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Andreea Muntean privind achiziționarea 

serviciilor de promovarea on-line a evenimentelor ocazionate de sărbătorirea a 30 de ani de la înființarea UAB, cu o 

valoare estimată de 16.700 lei +TVA.  

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Câmpan privind promovarea ofertei 

educaționale a UAB pentru anul universitar 2020-2021, în broșura PRO UNIVERSITARIA 2021, cu un cost de 2000 lei 

+TVA.  

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Emilian Ceuca, privind externalizarea unor 

activități prevăzute în contractul nr. 376/28.06.2017, încheiat cu Miele Tehnica Brașov, cu suportarea cheltuielilor din 

proiectul menționat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui ec. Dan Mircea Titus, privind detașarea la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă a 3 persoane angajate în funcția de îngrijitori, în perioada 01.06.2021 – 31.12.2021.   

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatele dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor, nr. 9017 și 9018 din 20.05.2021, 

privind angajarea cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a cadrelor didactice care fac 

parte din comisiile de îndrumare a doctoranzilor Man (Ciula) Adriana Mihaela și Leba (Botar) Claudia Florina, din 

cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate, conform tabelelor anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Angel-Alex Hăisan privind încheierea acordului de 

parteneriat între Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Centrul de Cercetări în Educație Fizică, Sport 

și Kinetoterapie și Asociația Non-Guvernamentală Maria Beatrice din Alba Iulia.  

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă acordarea unei zile libere, în data de 31 mai 2021, personalului didactic 

auxiliar și personalului nedidactic. Timpul liber corespunzător acestei zile va fi acoperit prin recuperarea orelor 

suplimentare efectuate în ultimele 60 de zile, acordare unei zile din concediul de odihnă sau recuperarea prin prelungirea 
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programului de lucru în perioada 26 – 28 mai 2021. Modalitatea de recuperare va fi completată și transmisă Biroului 

Personal – Salarizare, până în 28.05.2021, de către șefii structurilor funcționale, conform machetei anexate.      

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului Procedura operațională PO_CR1 

privind încheierea acordurilor inter-instituționale și abrogarea procedurii PO_17015 aprobată în 25.05.2016. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui Daniel Melinte privind aprobarea Metodologiei de acordare a 

granturilor pentru predare în străinătate cadrelor didactice ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

finanțate prin proiectul CNFIS-FDI-2021-0046, cu titlul „Armonizarea și implementarea politicilor pentru 

internaționalizarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia”. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă cererea dnei Rotar Corina privind reprogramarea a 5 zile de concediu de 

odihnă din luna septembrie în luna iunie 2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor privind componența nominală a 

comisiilor de evaluare din cadrul examenelor susținute pentru acordarea gradului didactic II, sesiunea August 2021, 

conform documentului anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului Metodologia privind susținerea on-

line a portofoliului didactic, ca formă de evaluare finală a programului de formare psihopedagogică , nivel I și nivel 

II, în sesiunea de evaluare a anului universitar 2020-2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului Metodologia privind activitatea de 

susținere a probei scrise pentru obținerea gradului didactic II, sesiunea august 2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor privind Programa pentru susținerea 

examenului de obținere a gradului didactic II, specializarea Ingineria mediului.  

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Corina Rotar privind reluarea concursului pentru 

ocuparea postului de Laborant în învățământ, debutant (SSD), cu studii universitare de licență absolvite în specializări 

cuprinse în domeniul Științe Inginerești. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Mihai Corcheș, nr. 9269/25.05.2021, privind 

modificarea contractului individual de muncă a 2 persoane angajate în cadrul proiectului POCU 2014-2020, cod 

124185, conform tabelului anexat.     

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef Universitate 

Sanda Tomuța         Hava Cristina  


