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

Nr. 38/24739 / 09.11.2021 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 09.11.2021 

 

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

09.11.2021, 

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 aprobă referatele privind decontarea unor cheltuieli din fondurile de cercetare 

științifică, conform Ordinului 3747/28.04.2021, cadrelor didactice: 

- Conf. univ. dr. Begov-Ungur Andreea, taxă de publicare articol în valoare de 250 euro; 

- Asist. univ. drd. Ordean Mircea Nicolae, taxe de publicare a 2 articole în valoare de 594 lei fiecare; 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Adriana Bîrluțiu privind desfășurarea sesiunii 

de evaluare a calității corpului profesoral prin intermediul platformei INTRANET, în perioada 06 decembrie 2021 – 

07 ianuarie 2022. Decanatele vor sprijinii organizarea, informarea și desfășurarea procesului de evaluare.  

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aduc  la cunoștința FDSS programele și termenele de depunere a dosarelor pentru 

evaluarea periodică a calității educației, efectuată de ARACIS, pentru programele de studii universitare de licență 

Asistență socială (IF) și  Educație fizică și sportivă (IF).  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Adriana Bîrluțiu privind plata taxelor pentru 

actualizarea informațiilor înregistrate în RNCIS în conformitate cu rapoartele ARACIS, pentru programele de studii 

universitare de licență Finanțe și bănci (IF) și Kinetoterapie și motricitate specială (IF). 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind angajarea și salarizarea 

cadrelor didactice numite în comisia de îndrumare a drd. Oprea (Jurcan) Mihaela Elena, din domeniul Teologie, 

conform tabelului anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Levente Dimen privind prelungirea a 2 contracte 

individuale de muncă încheiate în cadrul proiectului „Stagiu de practică – primul pas spre primul job”, cod POCU 

626/6/13/131605.   

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare transformarea postului de secretar 

debutant (S), cu ½ normă, pe durată determinată, în post de secretar debutant (S), cu normă întreagă, pe durată 

determinată de 3 ani, în cadrul Secretariatului IOSUD. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare referatul dlui prof. univ. dr. 

Himcinschi Mihai privind modificarea listei cadrelor 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. 9. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian privind prelungirea contractului 

individual de muncă pe perioadă determinată al dnei Solyom Ana, 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.  
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HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian privind achiziția platformei 

de evaluare psihologică, cu o valoare estimată de 8.000 lei, cu TVA inclus, suportată din bugetul 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. 11. Se aprobă referatul dlui Daniel Melinte privind achiziția unor produse software și 

hard-disk-uri, conform documentului anexat, cheltuielile fiind suportate din bugetul proiectului cu titlul Armonizarea 

și implementarea politicilor pentru internaționalizarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, finanțat 

prin CNFIS-FDI-2021-0046.  

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui Daniel Melinte privind invitarea dnei prof. Iuliana Botezan, 

din cadrul Universității Complutense din Madrid, Spania, pentru a susține activități didactice în cadrul 

Departamentului de Filologie, în cadrul unui program de visiting – professor. În vederea angajării se vor parcurge 

procedurile de recunoaștere a funcției didactice obținute în străinătate. Cheltuielile preconizate pentru desfășurarea 

programului, în valoare maximă de 9000 lei, vor fi decontate din bugetul proiectului cu titlul Armonizarea și 

implementarea politicilor pentru internaționalizarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, finanțat prin 

CNFIS-FDI-2021-0046.  

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă numirea comisiei de evaluare a dosarului de recunoaștere în UAB a funcției 

didactice de profesor universitar, domeniul Filologie, obținută în străinătate de către dna Iuliana Botezan, de la 

Universitatea Complutense din Madrid, Spania.   

Președinte:  Pr. Conf. univ. dr. Ovidiu Panaite 

Membri:  Conf. univ. dr. Georgeta Orian 

   Conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleț 

Secretar:  Daniel Melinte – Șef Birou BECISS 

 
HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui Daniel Melinte privind plata taxei pe care UAB trebuie să o 

achite în calitate de membru al European University Association, în valoare de 2700 euro, care va fi suportată din 

bugetul proiectului cu titlul Armonizarea și implementarea politicilor pentru internaționalizarea Universității „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia, finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0046. 

  

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei Adina Petrescu privind returnarea taxei de școlarizare, mai 

puțin taxa de procesare dosar, achitată de dna Maram Alqedra, în cadrul admiterii la programul - An pregătitor de 

învățare a limbii române, în regim financiar cu taxă, pe cont propriu valutar.  

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Andreea Muntean privind achiziționarea 

materialelor promoționale personalizate, pentru evenimentele desfășurate în perioada 25 – 27 noiembrie 2021 cu 

ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea UAB, în valoare estimată de 16.000 lei, cu TVA inclus.   

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Câmpan privind achiziția materialelor 

promoționale personalizate necesare festivităților ocazionate de aniversarea a 30 de ani de la înființarea UAB, 

respectiv tuburi și mape copertate cu catifea, în valoare estimată de 3200 lei, cu TVA inclus.   

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare distribuția fondului de burse pe 

semestru I al anului universitar 2021-2022, alocat de la bugetul de stat, pe categorii de burse și pe facultăți, conform 

propunerii Serviciului Social. Se avizează cuantumurile burselor, respectiv: 600 lei (bursa socială), 800 lei (bursa de 

merit) și 1000 lei (bursa de performanță).  

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul Serviciului Social privind acordarea a 220 de burse sociale, 

conform listei anexate, din fondul de burse sociale alocat de la bugetul de stat. 
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Se aprobă acordarea a 13 burse de susținere a echității sociale studenților nominalizați în lista anexată, în 

cuantum de 250 lei, suportate din venituri proprii. 

Se aprobă acordarea bursei pentru ajutorul social ocazional de maternitate studentei Oargă Ana Maria, cu 

derogare de la termenul de depunere a dosarului.  

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se avizează și se supune Senatului spre aprobare referatul dlui conf. univ. dr. Dan 

Topor privind transformarea postului vacant de secretar gr. I (S), în secretar gr. II (SSD), din cadrul Secretariatului  

Facultății de Științe Economice în vederea organizării ulterioare a concursului pentru ocuparea acestuia. 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz  

 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

    Sanda Tomuța         Hava Cristina 
 


