UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 26 / 13771 / 09.07.2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 09.07.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
09.07.2019,
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 referatul dlui prof. univ. dr. Dimen Levente privind organizarea
admiterii la cursul postuniversitar de formare profesională Formarea profesorilor itineranți și de sprijin pentru
incluziunea socială și educațională a copiilor, a tinerilor și a persoanelor vulnerabile, în anul universitar
2019-2020. Se aprobă calendarul de desfășurare a cursului și taxele, după cum urmează:
- Înscrierea și înmatricularea candidaților: 15.07.2019 – 25.07.2019, sesiunea iulie și 09.09.2019 –
19.09.2019, sesiunea septembrie;
- Taxa de înscriere pentru absolvenții de învățământ superior, cetățeni români: 50 lei;
- Taxa de studii pentru cursanții cetățeni români, absolvenți ai învățământului superior, angajați în
învățământul preuniversitar – 1000 lei;
- Taxa de studii pentru absolvenții învățământului superior care nu sunt angajați în învățământul
preuniversitar – 2400 lei;
- Termenele de achitare a taxei de studii:
Prima tranșă achitată la înmatriculare în cuantum egal cu 50% din taxa de studii
A doua tranșă, în cuantum egal cu 50%, achitată până la data de 17.03.2020.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Tamas Szora Attila privind angajarea
dnei Ulican Adina Elena, în calitate de asistent manager, în cadrul proiectului Stagii de practică pentru
studenți, cod SMIS2014+ 108786, în perioada 10.07.2019 – 30.06.2020, conform tabelului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Câmpan Diana privind tipărirea în
cadrul Biroului Tipografie, a materialelor de prezentare și informare a candidaților în cadrul Admiterii 2019.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Corina Rotar privind reprogramarea
concediului neefectuat, aferent anului universitar 2017-2018, de către dl lect. univ. dr. Corcheș Mihai Teopent,
în luna iulie 2019.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian pentru demararea
procedurilor de achiziție a serviciilor informatice pentru îmbunătățirea și dezvoltarea site-ului UAB, secțiunea
ALUMNI, în valoarea estimată de 21.100 lei fără TVA, din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2019-0255. Se
aprobă numirea comisiei de evaluare a ofertelor cu următoarea componență:
Președinte:
conf. univ. dr. Marina Lucian
Membri:
conf. univ. dr. Dragolea Larisa
lect. univ. dr. Cioca Ionela
inf. Despa Otilia
Secretar:
ing. Solyom Ana
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian pentru demararea
procedurilor de achiziție a serviciilor de transport, cazare, masă și consumabile, cu o valoare estimativă de
29.000 lei fără TVA, din fondurile alocate prin FSS, pentru Seminarul științific studențesc: Educație de calitate
prin cercetare participativă în spațiul rural, care se va desfășura la Șugag, în perioada 4-8 septembrie 2019.
Se aprobă numirea comisiei de evaluare a ofertelor cu următoarea componență:
Președinte:
Membri:

conf. univ. dr. Marina Lucian
lect. univ. dr. Cioca Ionela
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Secretar:

ing. Solyom Ana
Muntean Luminița

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Muntean Maria privind numirea
comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziția de bunuri și servicii în cadrul proiectului CNFIS-2019-20190660, cu următoarea componență:
Președinte:
lect. univ. dr. Muntean Maria
Membri:
ec. Dragomir Viorica
ec. Staicu Felicia
Secretar:
Lupșa Liliana
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei ing. Tătar Corina privind achiziția publicațiilor
solicitate de Facultatea de Teologie Ortodoxă, conform listei anexate, în valoare de 1.476,06 lei.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă angajarea, în regim plata cu ora, a persoanelor numite în comisiile
de îndrumare a doctoranzilor Sîrbu (Rusu) Petriana, Ursa Andra, Dumitraș Camelia din cadrul Școlii Doctorale
de Filologie, conform referatului dlui prof. univ. dr. Nicolau Felix, nr. 13658/08.07.2019 și respectiv a drd.
Mucichescu Paul, din cadrul Școlii Doctorale de Teologie, conform referatului dlui prof. univ. dr. Remete
Gheorghe, nr. 13775/09.07.2019.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă cererea dnei Drella Eniko pentru acordarea unui concediu fără plată,
în perioada 09.09.2019 – 28.11.2019.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ivan Raluca privind decontarea
cheltuielilor aferente achiziției unui pachet de servicii de consiliere publicistică, în valoare de 13.310 lei, în
cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Muntean Maria privind decontarea
cheltuielilor aferente verificării lingvistice a articolelor care se vor publica în revistele Universității, în baza
referatelor întocmite de redactorii șefi ai revistelor, cu o valoare totală de 81.250 lei, în cadrul proiectului
CNFIS-FDI-2019-0660.
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Muntean Maria privind decontarea
cheltuielilor aferente elementelor de identificare, Digital Objective Identifier (DOI) și realizarea legăturii cu
CrossReff, cu o valoare totală de 2.250 lei, în baza referatelor întocmite de redactorii șefi ai revistelor, în cadrul
proiectului CNFIS-FDI-2019-0660.
HOTĂRÂREA NR. 14. Nu se aprobă solicitarea dlui conf. univ. dr. Bărbuleț Gabriel pentru cazarea
pe perioada verii, a studenților străini absolvenți ai anului pregătitor de învățare a limbii române și care au
scrisori de acceptare la studii în cadrul altor instituții de învățământ superior.
HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei inf. Despa Otilia pentru numirea comisiei de analiză
și verificare a corespondenței dintre prototipul interactiv și cerințele tehnice ale caietului de sarcini, aferent
achiziției de servicii pentru îmbunătățirea și dezvoltarea site-ului web al Universității „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0327, cu următoarea componență:
Președinte:
prof. univ. dr. Socol Adela
Membri:
conf. univ. dr. Muntean Andreea
ing. Hava Cristina
inf. Despa Otilia
inf. Matei Cristian
inf. Mocanu Ionel
inf. Ordean Mădălin
Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol
Oficiul Juridic
Rotar Claudia

Secretar șef UAB
Hava Cristina
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