UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 21 / 10895 / 04.06.2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 04.06.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
04.06.2019,
În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Cartei
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
HOTĂRÂȘTE:
HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Corina Rotar privind premierea celor
două echipe de studenți care au câștigat concursul CRESCENDO 2019, cu câte 1000 de lei fiecare, premii
asigurate de sponsorul concursului, Optimal Programs SRL.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei ec. Claudia Câmpean privind asigurarea spațiilor de
cazare pe perioada verii, respectiv:
Căminul 3, în perioada 01.07.2019 – 26.08.2019, pentru studenții universității,
Căminul 2, în perioada 01.07.2019 – 06.09.2019, pentru solicitanții din alte universității sau instituții
colaboratoare.
Se aprobă tarifele de cazare: 20 lei/pers/zi (pentru o perioadă mai mică de 30 de zile) și 200 lei/pers./lună
întreagă.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu pentru depunerea
unui proiect de mobilitate pentru cercetători, finanțat de UEFISCDI prin PN-III-DCD-RU-MC-2019-3, cu un
buget de 6440 lei, fără contribuții din partea universității.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. Ivan Raluca Oana pentru depunerea unui
proiect de mobilitate pentru cercetători, finanțat de UEFISCDI prin PN-III-DCD-RU-MC-2019-3, cu un buget
de 6407 lei, fără contribuții din partea universității.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă cererea dnei Tabirca Alina Iuliana, în calitate de cercetător
postdoctoral, pentru depunerea unui proiect de mobilitate pentru cercetători, finanțat de UEFISCDI prin PNIII-DCD-RU-MC-2019-3, cu un buget de 6200 lei, fără contribuții din partea universității.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Tamaș Szora Attila, în calitate de
manager al proiectului cu titlu „Stagii de practică pentru studenți”, pentru achiziția serviciilor de transport,
cazare și catering necesare studenților din grupul țintă, în vederea participării la evenimentele de carieră
prevăzute în proiect.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei ing. Hava Cristina privind achiziția unor echipamente
și dotări necesare activităților din cadrul Secretariatului General, respectiv, un distrugător de documente și
rafturi pentru arhivarea documentelor din cadrul Biroului Diplome.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona privind plata taxei de
actualizare a informațiilor înregistrate în RNCIS, aferente programului de masterat Sisteme informaționale
cadastrale și management imobiliar, în valoare de 2080 lei.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei ec. Contor Tamara, privind actualizarea programului
de evidență contabilă prin implementarea unei noii variante EMSYS 7 și migrarea bazelor de date existente,
cu un cost de 9875 euro, fără TVA.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Cenar Iuliana, în calitate de
coordonator P2 în cadrul proiectului PROGRESSIO, POCU/1380/6/13/125040, pentru numirea comisiei de
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concurs și a comisiei de soluționarea contestațiilor pentru ocuparea poziției de „tutore”, cu următoarea
componență:
Comisie de concurs:
Președinte:
prof. univ. dr. Cenar Iuliana
Membri:
conf. univ. dr. Ivan Oana Raluca
ing. Joldeș Gabriela
Secretar:
ec. Todor Marinela
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Președinte:
conf. univ. dr. Tamas - Szora Attila
Membri:
ec. Contor Tamara
jr. Rotar Claudia
Secretar:
ec. Todor Marinela
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Cenar Iuliana, în calitate de
coordonator P2 în cadrul proiectului PROGRESSIO, POCU/1380/6/13/125040, pentru angajarea pe poziția de
„formator”, a persoanelor nominalizate în tabelul anexat, cu contract individual de muncă pe durată
determinată și timp parțial.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare referatul dlui ec. dr. Găban
Lucian Vasile, Director General Administrativ, privind preluarea Clubului Sportiv Universitar din Alba Iulia,
având în vedere adresa MEN nr. 245/GP/23.05.2019 și Legea 104/17.05.2019 de modificare a Legii Educației
Naționale nr. 1/2011.
Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol

Oficiul Juridic
Rotar Claudia

Secretar șef UAB
Hava Cristina

