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     UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

Nr. 36/23819/27.10.2021 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 27.10.2021 

 

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

27.10.2021, 

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 propune Senatului spre aprobare referatul dnei conf. univ. dr. 

Cetean – Voiculescu Laura privind cadrele didactice care vor susține activitățile din postul vacantat de profesor, 

poz. 1, din statul de funcții al Departamentului de Științe Juridice și Administrative. Salarizarea acestora, în 

calitate de cadre didactice asociate, se va face în regim de plata cu ora, la nivelul funcției didactice pentru care 

aceste persoane îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcțiilor didactice. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare referatul dlui prof. univ. dr. 

Himcinschi Mihai privind cadrele didactice care vor susține activitățile din postul vacant de profesor, poz. 2, din 

statul de funcții al Departamentului de Teologie Ortodoxă și Muzică religioasă, în regim de plata cu ora. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare referatul dnei conf. univ. dr. 

Buțiu Călina privind cadrele didactice care vor susține activitățile din postul vacant de lector, poz. 7, din statul 

de funcții al Departamentului de Științe Sociale, în regim de plata cu ora. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare cererea dlui prof. univ. dr. Găban 

Vasile Lucian privind desfășurarea unor activități didactice în cadrul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu” din Sibiu, în calitate de cadru didactic asociat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Panaite Ovidiu privind acordarea burselor 

de 200 lei, din venituri proprii, studenților din anul I care au obținut premii, pe parcursul studiilor liceale, la 

olimpiadele și concursurile școlare, la nivel județean și național,: 

Gyarmati Robert – Traducere și interpretare (germană-engleză) 

Făcăeru Alina Mihaela – Kinetoterapie și motricitate specială 

Dan Raul Manuel – Educație fizică și sportivă 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Muntean Andreea privind angajarea cu 

contract individual de muncă pe perioadă determinată și timp parțial a persoanelor nominalizate în documentul 

anexat, în cadrul proiectului reLEAF Present, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene (beneficiar Asociația 

XEO). 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian privind organizarea 

concursurilor pentru ocuparea a 12 posturi de experți consiliere activități on-line pentru elevi și a 4 posturi de 

expert organizare parteneriate, în cadrul proiectului „Studenți și elevi informați despre oferta universitară, 

consiliați și sprijiniți profesional – pentru acces echitabil, continuare și finalizare studii superioare, finanțat 

prin CNFIS-FDI-2021-0468. 

Se aprobă componența comisiilor de concurs cu următoarea componență: 

Președinte: conf. univ. dr. Marina Lucian 

Membri:  prof. univ. dr. Câmpan Diana 

   lect. univ. dr. Cioca Ionela 

Secretar:  Muntean Luminița 

Se aprobă componența comisiilor de soluționare a contestațiilor cu următoarea componență: 

Președinte: conf. univ. dr. Dragolea Larisa 

Membri:  Muntean Iulia - psiholog 
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   Despa Otilia - informatician 

Secretar:  Muntean Luminița 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian privind modificarea 

contractului individual de muncă pe perioadă determinată al dnei Muntean Luminița, încheiat în cadrul proiectului 

„Studenți și elevi informați despre oferta universitară, consiliați și sprijiniți profesional – pentru acces 

echitabil, continuare și finalizare studii superioare, finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0468.  

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian privind angajarea a 3 

persoane cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, în cadrul proiectului „Studenți și 

elevi informați despre oferta universitară, consiliați și sprijiniți profesional – pentru acces echitabil, continuare 

și finalizare studii superioare, finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0468.  

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ionescu Petru privind angajarea dnei 

Iuliana Weinberg cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial, în cadrul proiectului 

Erasmus+, contract 2019-1-RO01-KA103-061422.  

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se redistribuie un loc vacantat, finanțat de la bugetul de stat, de la specializarea 

Măsurători terestre și cadastru, anul I,  la specializarea Drept, anul I.  

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare referatul dnei Hava Cristina 

privind revizia Metodologiei privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, a funcțiilor didactice obținute în instituții de învățământ superior acreditate din străinătate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare referatul dlui conf. univ. dr. 

Panaite Ovidiu privind abrogare procedurilor: PO 23.001, PO 23.002, PO 23.003, PO 23.004 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare referatul dnei Joldeș Gabriela 

privind revizia Procedurii operaționale PO-BPS-02 privind acordarea concediului de odihnă personalului 

didactic de predare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare referatul dnei Solyom Ana  

privind revizia procedurilor: 

PO-SSM-02 privind identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor; 

PO-SSM-03 privind instruirea introductivă generală.  

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare referatul dnei Tătar Corina   

privind revizia procedurilor: 

PO-BUAB-01 privind relațiile cu publicul în cadrul Bibliotecii Universității „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia; 

PO-BUAB-02 privind achiziția, evidența, prelucrarea publicațiilor și schimbul interbibliotecar; 

PO-BUAB-03 privind activitatea desfășurată în cadrul Librăriei Universității „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare referatul dnei Albesc Simona  

privind revizia procedurii operaționale PO-TIPOGRAFIE-01 privind activitatea de tipografie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dlui Luca Silviu privind achiziția echipamentului Modul self-

service bain - marie, pentru dotarea cantinei studențești, cu o valoare de 7800 lei inclusiv TVA.   

 

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

privind perioadele de efectuare a concediului de odihnă de către personalul didactic de predare, aferent anului 

universitar 2021 – 2022, respectiv: 

20.12.2021 – 09.01.2022, în perioada vacantei de iarnă, 15 zile; 

în luna iulie 2022, în perioada vacanței de vară, 5 zile; 

01.08.2021 – 31.08.2022, în perioada vacanței de vară, 22 zile; 
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HOTĂRÂREA NR. 20. Se avizează și se propune Senatului referatul dlui Melinte Daniel privind 

aprobarea procedurilor: 

PO-CRI-08 privind implementarea programelor intensive mixte: Blended Intensive Programmes; 

PO-CRI-09 privind arhivarea documentelor din cadrul Centrului de Relații Internaționale; 

PO-CRI-10 privind circuitul documentelor în cadrul Centrului de Relații Internaționale. 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz  

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

    Sanda Tomuța             Hava Cristina 


