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

Nr. 39/25206 / 16.11.2021 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

Întrunit on-line în data de 16.11.2021  

 

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

16.11.2021, 

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 avizează și se propune Senatului spre aprobare referatul dnei Hava Cristina privind 

Procedura operațională PO-SG-02, privind regimul actelor de studii și a documentelor universitare în cadrul 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, revizie a procedurii SEAQ_PO_SG_02. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Cîmpan privind achiziționarea 

materialelor promoționale necesare pregătirii festivităților prilejuite de aniversarea a 30 de ani de la înființarea UAB, 

din 25-27 noiembrie 2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind retribuirea referenților 

numiți pentru analiza și evaluarea tezei de doctorat a doamnei drd. Moldovan (Trif) Ramona Maria, domeniul Filologie.  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind retribuirea referenților 

numiți pentru analiza și evaluarea tezei de doctorat a doamnei drd. Popescu Mădălina Elena, domeniul Filologie.  

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă următoarele referate privind decontarea unor cheltuieli din fondurile de 

cercetare științifică, conform Ordinului 3747/28.04.2021: 

- Lect. univ. dr. Albu Maria Angela, alte cheltuieli materiale în valoare de 2000 lei; 

- Referent CSȘ Roman Negoi Ana Maria, alte cheltuieli materiale 4600 lei; 

- Referent CSȘ Roman Negoi Ana Maria, alte cheltuieli materiale 1800 lei; 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare revizia următoarelor metodologii 

elaborate de IOSUD: 

- Metodologia de recunoaștere automată a titlului de doctor obținut în instituții de învățământ universitar 

acreditate din străinătate; 

- Metodologia de recunoaștere automată a calității de conducător de doctorat/atestatului de abilitare 

obținut în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate; 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare referatul dlui prof. univ. dr. 

Himcinschi Mihai privind lista cadrelor didactice care vor desfășura activitățile din posturile vacante de lector, poz. 

27 și asistent, poz. 31, din statul de funcții al Departamentului de Teologie Ortodoxă și Muzică religioasă, în regim de 

plata cu ora. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu privind aprobarea grantului 

final de 3003 euro acordat studentei Anastasia Shapovalova, de la Universitatea Tehnică din Korolev, Federația Rusă,  

beneficiară a unei mobilități de studiu Erasmus+ întreruptă din cauza pandemiei COVID-19 și modificarea HCA nr. 

11 din 22.06.2020.   

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian privind angajarea cu contracte 

individuale de muncă pe perioadă determinată și timp parțial a persoanelor nominalizate în tabelul anexat, 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 aprobarea 

documentelor: Metodologia de premiere a elevilor participanți la activitățile de proiect și Metodologia de premiere a 

studenților participanți la activitățile de proiect, elaborate 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. 11. Se aprobă referatul dlui Daniel Melinte privind achiziția serviciilor de formare 

profesională continuă pentru angajații CRI, cheltuielile în valoare estimată de 5875 euro 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 avizează și se propune Senatului spre aprobare prelungirea modalității de 

desfășurare a activităților didactice în perioada 22.11.2021 – 05.12.2021, respectiv participarea în sistem on-line la 

activitățile didactice a tuturor studenților/cursanților, conform scenariului 3 prevăzut în OM 5338/01.10.2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu privind achiziția 

serviciilor de proofreading pentru articolele și recenziile numărului 14/2021 al revistei JoLIE, în sumă estimată de 

1672 euro, suportată din bugetul proiectului cu titlul „Acțiuni de consolidare a capacității și a instrumentelor 

instituționale de susținere a cercetării științifice a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia ”, finanțat prin 

CNFIS-FDI-2021-0463. 

 
HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă cererea dlui Alin Roșa privind modificarea prin act adițional a contractului 

de închiriere încheiat cu Asociația Club Sportiv Top Dance 2007.   

  

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei Corina Tătar privind achiziția abonamentelor curente, 

românești și străine, prevăzute în lista publicațiilor periodice, precum și a abonamentului la baza de date ISTOR, 

aferente anului 2022, în suma a estimată de 115131 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Corina Rotar privind angajarea cu contracte 

individuale de muncă pe perioadă determinată și timp parțial a persoanelor nominalizate în tabelul anexat, nr. 

25135/16.11.2021, în cadrul proiectului DARIS, finanțat prin ROSE.  

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Corina Rotar privind angajarea cu contracte 

individuale de muncă pe perioadă determinată și timp parțial a persoanelor nominalizate în tabelul anexat, nr. 

25136/16.11.2021, în cadrul proiectului DARIS, finanțat prin ROSE.  

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind tipărirea albumului 

omagial al specializării Artă sacră, cu ocazia festivităților prilejuite de aniversarea a 30 de ani de la înființarea UAB, 

din 25-27 noiembrie 2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind reprogramarea a 4 

zile neefectuate din concediul de odihnă aferent anului universitar 2020-2021, în perioada 26.11.2021 – 03.12.2021. 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz  

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

    Sanda Tomuța          Hava Cristina 
 


