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

Nr. 44/27130/14.12.2021 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

întrunit în data de 14.12.2021  

 

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

14.12.2021, 

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 componența comisiilor de concurs, a 

comisiilor de soluționare a contestațiilor și a comisiilor de analiză din cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor 

didactice și de cercetare vacante în semestrul I, 2021-2022. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Breaz Valer Daniel privind organizarea 

concursului pentru ocuparea postului de mentor practică, în cadrul proiectului cu titlul „Stagii de practică pentru 

studenții UAB”, POCU 131606, vacantat în urma depunerii declarației de indisponibilitate de către dl Brudiu Răzvan. 

Comisia de concurs va avea următoarea componență: 

Președinte: Breaz Valer Daniel 

Membri:  Panaite Ovidiu 

   Corcheș Mihai 

Secretar:  Tomuța Sanda  

Comisia de soluționare a contestațiilor va avea următoarea componență: 

Președinte: Muntean Andreea 

Membri:  Tamas-Szora Attila 

   Kadar Manuella 

Secretar:  Tomuța Sanda 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Breaz Valer Daniel privind decontarea taxei de 

publicare articol, în valoare de 1.800 CHF, din fondurile de cercetare științifică, conform Ordinului ME nr. 

3747/28.04.2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant 

de Director General Administrativ, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant 

de subinginer gr. II (SSD), în cadrul Compartimentului SSM, conform documentului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare aplicarea scenariului 2 prevăzut în OM 

nr. 5538/01.10.2021, respectiv, desfășurarea activităților didactice în sistem mixt, în perioada 10.01.2022 – 30.01.2022, 

astfel: 

Studii universitare de licență  

- activitățile didactice cu formații de studii cu peste 80 de studenți se vor desfășura în sistem on-line; 

- activitățile didactice cu formații de studii sub 80 de studenți se vor desfășura cu prezență fizică (activități de tip 

cursuri, seminarii, laboratoare, lucrări practice); 

Examenele din cadrul programelor universitare de licență, din sesiunea 31.01.2022 – 20.02.2022 se vor desfășura 

cu prezența fizică, față-în-față, cu respectarea măsurilor de siguranță epidemiologică. 

Studiile universitare de masterat  

- toate activitățile didactice se vor desfășura în sistem on-line.  

Examenele din cadrul programelor universitare de masterat, din sesiunea 31.01.2022 – 20.02.2022, se vor 

desfășura în sistem on-line. 

În cadrul studiilor universitare de doctorat activitățile se vor desfășura atât în sistem on-line cât și cu prezență 

fizică, în funcție de specificul activităților.  
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Modalitatea concretă de desfășurare a activităților didactice pe fiecare disciplină se va stabili în Consiliile 

facultăților, respectiv în CSUD, cu consultarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Situația privind desfășurarea 

activităților la nivelul facultăților și școlilor doctorale va fi înaintată conducerii UAB.    

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se propun Senatului spre aprobare: 

- Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în Ciclul I - studii universitare de licență,  în anul 

universitar 2022-2023, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; 

- Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în Ciclul II - studii universitare de masterat,  în anul 

universitar 2022-2023 în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare Regulamentul de organizare și 

desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat în anul universitar 2022 - 2023, în 

cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui Melinte Daniel privind achiziția serviciilor de promovare 

internațională a programelor educaționale în limba engleză prin intermediul platformei SmartHub, cu o valoare estimată 

de 4000 euro, pe o perioadă suplimentară de încă 6 luni față de cea aprobată de CA din 10.12.2021, suportată din bugetul 

proiectului „Armonizarea și implementarea politicilor pentru internaționalizarea Universității „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia”, finanțat de CNFIS-FDI-2021-0046. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui Melinte Daniel privind prelungirea contractelor individuale de 

muncă ale persoanelor angajate în cadrul programului Erasmus+, contract nr. 2021-1-RO01-KA131-HED-000008080, 

conform tabelului anexat, precum și angajarea dnei Vomvea Nicoleta în cadrul aceluiași program.  

 

HOTĂRÂREA NR. 11.  Se aprobă Raportul anual privind gestiunea actelor de studii și evidența stocurilor 

formularelor actelor de studii, întocmit în baza prevederilor art. 42 din Regulamentul privind regimul actelor de studii 

și al documentelor universitare în învățământul superior, aprobat prin OMEC nr. 4156/27.04.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul Facultății de Drept și Științe Sociale privind prelungirea detașării 

doamnei Cotor Andreea la Secretariatul FDSS pe o perioadă de 12 luni.  

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei Albesc Simona privind condițiile de desfășurare a concursului 

pentru ocuparea postului vacant de redactor tr. IA, studii medii, în cadrul Biroului de Tipografie.   

Comisia de concurs va avea următoarea componență: 

Președinte: conf. univ. dr. Topor Dan Ioan 

Membri:  ing. Albesc Simona 

   Pancu Carmen  

Membru supleant: Bucur Daniela 

Secretar:  Muntean Luminița 

Comisia de soluționare a contestațiilor va avea următoarea componență: 

Președinte: prof. univ. dr. Dimen Levente 

Membri:  Despa Otilia 

   Câmpean Daniela 

Membru supleant: Târnovean Sorin 

Secretar:  Muntean Luminița 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Ștefani Claudiu privind achiziționarea unui 

domeniu pentru găzduirea sitului realizat în cadrul proiectului EURIGHT, cu o valoare estimată de 18 euro, precum și 

achiziționarea certificatului de securitate SSL pentru acest site, pe o perioadă de 3 ani, cu o valoare estimată de 16 euro. 

Costurile achizițiilor se vor suporta din bugetul proiectului menționat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Ștefani Claudiu privind numirea unei comisii de 

recepție a site-ului realizat de către firma Xprim în cadrul proiectului EURIGHT, în baza contractului de prestări servicii.  

Președinte: Ștefani Claudiu, Director proiect EURIGHT 

Membri:  Tomuș Alin, asistent manager proiect EURIGHT 
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   Târnovean Sorin, Birou IT 

   Ruscă Daniela, Serviciul Tehnic și de Investiții 

Membru supleant: Hodoș Felix, lector programe EURIGHT 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Având în vedere informarea FSEI privind vacantarea unui loc finanțat de la bugetul de 

stat, în anul I, specializarea IUDR, se aprobă redistribuirea lui la FDSS, anul I, specializarea Drept.  

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Jan Nicolae privind angajarea și retribuirea 

cadrelor didactice numite în comisia de îndrumare a doctorandului Mucichescu Paul Andrei, în domeniul Teologie.  

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dlui CS I dr. Rotar Marius privind angajarea și retribuirea cadrelor 

didactice numite în comisia de îndrumare a doctorandei Buzic Ileana, în domeniul Istorie.  

 

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Kadar Manuella privind depunerea de către 

UAB, în calitate de beneficiar, a cererii de finanțare a proiectului cu titlul Performanță în cercetare inovativă doctorală 

și postdoctorală, finanțat prin POCU, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, manager proiect: prof. univ. dr. Valer 

Daniel Breaz. Bugetul total al proiectului va fi de maximum 1.150.000 euro din care, 580.000 euro bugetul maxim 

aferent UAB și o contribuție UAB de 11.600 euro.  

 

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă acordarea din venituri proprii a burselor de performanță în cercetarea 

științifică, studenților nominalizați conform Procesului verbal anexat, întocmit de Centru pentru Cercetare Științifică.  

 

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă încheierea protocolului de colaborare între Universitatea „1 Decembrie 1918” 

din Alba Iulia și SC ELIT SRL, cu sediul în Cugir, jud. Alba, având ca obiectiv colaborarea în cadrul proiectului 

ACADEMIKA, cod SMIS 153770.           

 

HOTĂRÂREA NR. 22. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare Regulamentul privind organizarea și 

desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de Director General Administrativ al Universității „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia. 

 

HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Simona Varvara privind decontarea taxei de 

publicare articol, din fondurile de cercetare științifică, conform Ordinului ME nr. 3747/28.04.2021. 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz  

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

    Sanda Tomuța          Hava Cristina 
 


