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     UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

Nr. 27/16255/07.09.2021 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 07.09.2021 

 

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

07.09.2021, 

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. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare modificarea art. 23 și art. 26 din 

Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2021-2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare propunerea Facultății de Istorie 

și Filologie privind scoaterea la concurs a postului de cercetător științific I în cadrul Departamentului de Istorie, 

Arheologie și Muzeologie. 

Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare componența comisiilor de analiză a dosarului, de concurs 

și de contestații pentru postul menționat anterior, conform referatului nr. 15837/01.09.2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei Nicoleta Vomvea privind achiziția de servicii de formare 

în cadrul workshop-urilor organizate pe parcursul săptămânii internaționale din perioada 20-24 septembrie a.c. 

Contravaloarea serviciilor de 125 EURO / 1 oră, în sumă totală de 3750 EURO, va fi suportată din fondurile 

proiectului CNFIS-FDI-2021-0046 Armonizarea și implementarea politicilor pentru internaționalizarea 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui George Marian Muntean privind achiziționarea de jaluzele 

noi pentru spațiile de învățământ, sala de conferință și holurile Centrului Internațional de Studii și Conferințe 

Gaudeamus (Schit), cu o valoare estimată a achiziției de 25.000 lei, TVA inclus.   

  

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui George Marian Muntean privind nominalizarea dnei 

Marinela Toma ca persoană responsabilă pentru supravegherea modului de realizare a sarcinilor de serviciu, cât 

și pentru respectarea măsurilor de prevenție și protecție de către formația de îngrijitoare, conform recomandărilor 

formulate de Inspectoratul Teritorial de Muncă. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare Procedura operațională PO - 

SSM - 01 privind stabilirea activităților necesare pentru implementarea instrucțiunilor de securitate și 

sănătate în muncă (revizie). 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare Procedura operațională PO - 

PAZA - 01 privind desfășurarea activităților de pază în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia (revizie). 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Mihai Gligor privind achiziționarea 

Serviciului Sistem Antiplagiat de comparare electronică a documentelor folosit în cadrul activităților 

academice, cu un buget estimat de 12.000 lei fără TVA /1 an, pentru un pachet de 100.000.000 caractere. 
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HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă solicitarea studentului Vlad-Ioan Roman-Mateșoi, specializarea Drept, 

anul II de studiu, privind calcularea contravalorii subvenției pentru anul I de studiu, 2019-2020, în vederea 

restituirii acesteia, ca urmare a promovării examenului la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Andreea Muntean privind modalitatea de 

alocare a sumei de 670.579 lei conform prevederilor Metodologiei de finanțare a cercetării științifice din cadrul 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare referatul dnei conf.univ.dr. 

Manuella Kadar privind transformarea postului vacant nr. 243, referent de specialitate, II S, în informatician 

debutant cu studii de licență absolvite și scoaterea acestuia la concurs, în cadrul Centrului pentru Managementul 

Proiectelor. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Larisa Dragolea privind decontarea 

cheltuielilor în valoare de 350 lei, aferente participării dnei Simona Pârvu la cursul de formare profesională 

Consilier orientare carieră, prevăzut în Planul anual de formare profesională. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă solicitarea Biroului Regional Alba Iulia al Direcției Generale Organism 

Intermediar pentru Cercetare – Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării privind prelungirea cu 24 de luni, 

respectiv de la data de 01.01.2022 până la data de 31.12.2023, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 

511/01.07.2019. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Ioana Cristina Todor privind susținerea 

examenului final de absolvire a programului de formare psihopedagogică, promoția 2021, aferentă Nivelului I și 

II, respectiv Postuniversitar Nivelul I și II, în data de 10 septembrie 2021. 

Se aprobă comisia pentru susținerea examenului final de absolvire a programului de formare psihopedagogic, 

promoția 2021, cu următoarea componență: 

Lect.univ.dr. Ramona Petrovan 

Lect.univ.dr. Camelia Roșu 

Lect.univ.dr. Cristina Nanu (membru supleant) 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă propunerea Facultății de Istorie și Filologie privind taxa de școlarizare 

în cuantum de 2.000 lei pentru programul de studii universitare de licență Traducere și interpretare (germană – 

engleză), pentru anul universitar 2021-2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă privind taxa de școlarizare 

în cuantum de 2.500 lei pentru programul de studii universitare de master Muzică religioasă și folclor muzical, 

pentru anul universitar 2021-2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Cosmin Popa-Gorjanu, director al 

proiectului Acțiuni de consolidare a capacității și instrumentelor instituționale de susținere a cercetării științifice 

a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, CNFIS-FDI-2021-0463, privind modificarea componenței 

comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în vederea ocupării postului de 

Responsabil promovare revista AUASO, astfel: 

Comisia de concurs 

Președinte: conf.univ.dr. Cosmin Popa-Gorjanu 

Membri: lect.univ.dr. Silvia Maican 

 conf.univ.dr. Ruxandra Lazea 

Secretar: Ana-Maria Roman-Negoi  
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Comisia de soluționare a contestațiilor 

Președinte: conf.univ.dr. Andreea Muntean 

Membri: conf.univ.dr. Dan Dănulețiu 

 conf.univ.dr. Carmen Paștiu 

Secretar: Ana-Maria Roman-Negoi  

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Cosmin Popa-Gorjanu, director al 

proiectului Acțiuni de consolidare a capacității și instrumentelor instituționale de susținere a cercetării științifice 

a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, CNFIS-FDI-2021-0463, privind achiziționarea din bugetul 

proiectului a abonamentelor la bazele de date cuprinse în referatul nr. 15907/02.09.2021, în valoare de 54.015 lei 

cu TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Cosmin Popa-Gorjanu, director al 

proiectului Acțiuni de consolidare a capacității și instrumentelor instituționale de susținere a cercetării științifice 

a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, CNFIS-FDI-2021-0463, privind suplimentarea cu 600 de lei 

din bugetul proiectului a sumei de 11.149.99 lei prevăzute în referatul nr. 1228/07.07.2021, aprobat de Consiliul 

de Administrație în data de 13.07.2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă calendarul desfășurării concursului pentru acordarea burselor de 

performanță științifică pentru studenți, pentru perioada octombrie – decembrie 2021, cu derularea contratelor 

în perioada ianuarie – iunie 2022: 

• Înscrierea candidaților: 04-15 octombrie 2021. Dosarele se depun în format electronic pe adresa 

Centrului pentru Cercetare Științifică, email ccs@uab.ro  

• Organizarea  etapei I de selecție a candidaților (verificarea dosarelor, constituirea comisiilor de interviu, 

organizarea interviului candidaților, depunerea și soluționarea contestațiilor, publicarea rezultatelor etapei I de 

selecție: 18 octombrie 2021 – 25 octombrie 2021 

• Organizarea etapei a II-a de selecție  (selectarea evaluatorilor externi): 26 octombrie 2021 – 8 

noiembrie 2021 

• Realizarea procesului de evaluare în cadrul etapei a II-a, depunerea și soluționarea contestațiilor, 

publicarea rezultatelor finale: 9 noiembrie 2021-6 decembrie 2021 

• Aprobarea în Consiliul de Administrație și încheierea contractelor cu beneficiarii burselor: 7 decembrie 

2021-17 decembrie 2021 

  
HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Cosmin Popa-Gorjanu, director al 

proiectului Acțiuni de consolidare a capacității și instrumentelor instituționale de susținere a cercetării științifice 

a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, CNFIS-FDI-2021-0463, privind achiziționarea din bugetul 

proiectului a unui număr de 30 de titluri conform referatului nr. 15418/26.08.2021 care cuprinde lista de cărți, în 

valoare de 2.512 lei cu TVA, la solicitarea Departamentului de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului. 

 

HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Adriana Bîrluțiu privind angajarea 

persoanelor nominalizate în tabelul anexat, cu contract individual de muncă cu timp parțial, încheiat pe durată 

determinată, în cadrul proiectului Îmbunătățirea calității activității didactice la Universitatea „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia prin dezvoltarea de soluții informatice, formare profesională continuă și instrumente de 

benchmarking, CNFIS-FDI-2021-0287. 

 

HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă referatul dlui prof.univ.dr. Sorinel Căpușneanu privind angajarea cu 

contract individual de muncă cu timp parțial, încheiat pe durată determinată, în regim plata cu ora, a cadrelor 

didactice numite în comisia de îndrumare a doctorandei Nina Sinițîn. 
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HOTĂRÂREA NR. 24. Se vizează și se înaintează Senatului spre aprobare solicitarea dlui asist.univ.dr. 

Lucian Vasile Bâgiu privind acordarea unui concediu fără plată, pentru specializare, în perioada 1 octombrie 

2021 – 30 septembrie 2023, conform Legii 1/2011, art. 304, al. (10). 

 

HOTĂRÂREA NR. 25. Se aprobă solicitarea Clubului Sportiv Top Dance 2007, reprezentată legal prin dl 

Alin Roșca, privind reluarea activității clubului în Sala de sport aflată în corpul C al Universității „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia, începând cu data de 20 septembrie 2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 26. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare alocarea sumei de 100.000 lei 

din venituri proprii, pentru buna desfășurare a activității Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia până la data 

de 31.12.2021, conform adresei de solicitare nr. 129/02.09.2021. 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz  

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța            Hava Cristina 


