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

Nr. 40/25670/23.11.2021 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

întrunit în data de 23.11.2021  

 

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

23.11.2021, 

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 actul adițional nr. 2 la contractul de furnizare a gazelor naturale, încheiat cu 

E.ON Energie România, de modificare a prețului contractual (lei/MWh) de furnizare a gazelor naturale, pe perioada 

01.12.2021 – 28.02.2022.     

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Andreea Muntean privind decontarea 

cheltuielilor necesare festivităților prilejuite de aniversarea a 30 de ani de la înființarea UAB, desfășurate în perioada 

25-27 noiembrie 2021, conform bugetului estimat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Cîmpan privind achiziționarea a 150 buc. 

medalioane – suport personalizate și un afiș color mare, necesare festivităților prilejuite de aniversarea a 30 de ani de 

la înființarea UAB, cu o valoare estimată de 300 lei (TVA inclus).  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă acordarea unei zile libere, în data de 29 noiembrie 2021, cu recuperarea 

programului de lucru corespunzător. 

Cadrele didactice vor reprograma activitățile didactice, cursuri, seminarii, laboratoare, la o altă dată, cu 

informarea studenților. 

Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic pot recupera cele 8 ore prin: 

- acordarea de timp liber corespunzător orelor suplimentare efectuate în ultimele 60 de zile calendaristice sau 

acordarea unei zile libere conform Legii 221/26.07.2021, privind vaccinarea; 

- acordarea unei zile din concediul de odihnă; 

- recuperarea celor 8 ore prin prelungirea programului de lucru cu 3 ore (16.00 – 19.00) în zilele de 24 și 25 

noiembrie 2021 și cu 2 ore (16.00 – 18.00) în data de 26 noiembrie 2021. 

Conducerile facultăților și ale structurilor funcționale vor înainta Biroului Personal – Salarizare planificarea 

activităților și a recuperărilor, conform modelului anexat, până la data de 26.11.2021.    

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Adriana Bîrluțiu privind plata taxei de evaluare 

periodică externă a programului de studii universitare de licență Economia comerțului, turismului și serviciilor , forma 

de învățământ la distanță.  

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se propun Senatului spre aprobare procedurile operaționale elaborate de 

CIDFRFC: 

Procedura operațională PO-CIDFRFC-01, privind gestionarea materialelor de studiu ale studenților de la 

forma de învățământ la distanță, circulația machetei suport de curs și distribuirea materialelor, revizie a procedurii 

SEAQ_PO_CIDFRFC_01. 

Procedura operațională PO-CIDFRFC-02, privind programarea întâlnirilor periodice ale studenților de la 

forma de învățământ la distanță, revizie a procedurii SEAQ_PO_CIDFRFC_02. 

 

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

04 privind comunicarea, înregistrarea și cercetarea evenimentelor, elaborată de Serviciul Tehnic și de Investiții, 

revizie a Procedurii operaționale SEAQ_PO_SSM_04.  
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HOTĂRÂREA NR. 8. Se avizează demararea procedurilor pentru evaluarea periodică externă în vederea 

menținerii acreditării programului Anul pregătitor de învățare a limbii române pentru studenții străini, desfășurat în 

cadrul Facultății de Istorie și Filologie.  

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei Despa Otilia privind achiziția pachetelor software necesare 

activităților didactice, de cercetare și administrative, precizare în documentul anexat.  

  

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Larisa Dragolea privind deschiderea sesiunii 

de monitorizare a inserției absolvenților pe piața muncii, promoția 2020, care se va desfășura în lunile noiembrie – 

decembrie 2021.  

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatele dlui conf. univ. dr. Jan Nicolae privind angajarea cadrelor 

didactice numite în comisiile de îndrumare a doctoranzilor: drd. Iuga Dan Adrian Lucian și drd. Dumbravă Daniela, în 

domeniul Teologie.  

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă salarizarea activităților normate în posturile didactice vacante care deservesc 

programele de studii cu predare în limba engleză cu același tarif care se aplică specializărilor cu predare în limba 

română.    

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Dorin Popa privind angajarea cu contract 

individual de muncă pe durată determinată și timp parțial în cadrul proiectului PN-III-P2-2.1-PED-2019-3739,   

conform documentului nr. 25427/19.11.2021.  

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Cosmin Popa – Gorjanu privind decontarea 

cheltuielilor de tipărire ale revistei Annales Universitatis Apulensis, Seria Oeconomica, în valoare estimată de 2201,14 

lei, din bugetul proiectului „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. 15. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu privind achiziția 

serviciilor de proofreading pentru articolele și recenziile numărului curent al revistei Annales Universitatis Apulensis, 

Seria Oeconomica, în sumă estimată de 2257 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. 16. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Cosmin Popa – Gorjanu privind achiziția 

abonamentului la baza de date Project Muse pentru anul 2022, în valoare de 50039,5 lei, 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. 17. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu privind achiziția 

serviciilor de proofreading pentru revista Annales Universitatis Apulensis, Seria Historica, în sumă estimată de 

2304,71 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. 18. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu privind achiziția 

serviciilor de tipărire pentru revista Annales Universitatis Apulensis, Seria Historica, numerele I și II, vol 25/2021, în 

sumă estimată de 10.699,5 lei cu TVA, 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. 19. Se aprobă realocarea a 2 locuri subvenționate de la bugetul de stat, vacantate în cadrul 

Facultății de Științe Exacte și Inginerești, specializările Informatică și IUDR, anul I, la Facultatea de Drept și Științe 

Sociale, specializarea PIPP și respectiv Drept, anul I.  
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HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor privind desfășurarea colocviului 

de admitere la gradul didactic I, seria 2022-2024, în data de 05 februarie 2022, pentru toate categoriile 

(Învățători/Profesori din învățământul primar, Educatori/Profesori din învățământul preșcolar și Profesori, toate 

specializările), precum și tematicile și bibliografiile aferente. Colocviul se va desfășura în sistem on-line, pe Platforma 

ZOOM. 

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ioana Todor privind modificarea componenței 

comisiei pentru inspecția specială și evaluarea lucrării metodico-științifice susținute pentru acordarea  gradului didactic 

I, seria 2020-2022, specialitatea Limba și literatura engleză, conform documentului anexat.  

 

HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Bostan Roxana privind decontarea unor 

cheltuieli din fondurile de cercetare științifică, conform Ordinului 3747/28.04.2021, în valoare de 1040 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 23. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare Metodologia de evaluare periodică 

a calității personalului didactic și de cercetare.  

 

HOTĂRÂREA NR. 24. Se aprobă acordarea unor salarii diferențiate, de până la 30 % din salariul de bază 

deținut, angajaților care au desfășurat activități în cadrul comisiilor de admitere, în sesiunile iulie și septembrie 2021. 

Salariile diferențiate se acordă exclusiv din veniturile proprii potrivit listelor anexate și cu încadrarea în suma prevăzută 

în bugetul admiterii constituit pentru anul 2021.  

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz  

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

    Sanda Tomuța          Hava Cristina 
 


