UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 31/17624/10.09.2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 10.09.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
10.09.2019,
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 cererea dnei Muntean Natalia Gloria, lector universitar în cadrul
Departamentului de Filologie, pentru acordarea unui concediu fără plată pe perioada 01.10.2019 – 31.01.2020.
HOTĂRÂREA NR. 2. Consiliul de Administrație ia act de cererea de demisie a dnei Pripon Ioana Lavinia, din
funcția de administrator la Căminul studențesc nr. 1, cu respectarea termenului de preaviz în perioada 09.09.2019 –
18.09.2019 și încetarea contractului de muncă începând cu 19.09.2019.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă numirea comisiei pentru predarea și primirea inventarului aferent Căminului
studențesc nr. 1 cu următoarea componență:
ec. dr. Găban Vasile Lucian
ec. Câmpean Claudia
ec. Dragomir Viorica
Gestiunea Căminului studențesc nr. 1 va fi preluată de dna Burzo Voichița până la ocuparea prin concurs a
postului de administrator.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatele dnei Păcurar Ștefania privind retribuirea și decontarea cheltuielilor
de cazare pentru comisiile numite pentru analiza și susținerea tezelor de doctorat de către doctoranzii:
- Danciu Diana Maria – domeniul Filologie;
- Shterjov Mitko – domeniul Istorie;
- Stoica (Modorcea) Alina Maria – domeniul Filologie
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei ec. Câmpean Claudia privind încheierea contractului cu SC
INSTALATORUL SA, privind închirierea, pe anul universitar 2019-2020, a imobilului care găzduiește Căminul
studențesc nr. 4.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei ec. Câmpean Claudia pentru achiziția serviciilor de deratizare
și dezinsecție a spațiilor aparținând Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu o valoare estimată de 37.000
lei/an, fără TVA. Se aprobă numirea comisiei de evaluare a ofertelor cu următoarea componență:
Președinte:
ec. dr. Găban Vasile Lucian
Membri:
ec. Câmpean Claudia
ing. Solyom Ana
Secretar:
Oprișa Delia
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana privind efectuarea reparațiilor la instalațiile
electrice de iluminat, în spațiile comune ale Căminului studențesc nr. 2, prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente
cu corpuri de iluminat cu lămpi LED, cu o valoare estimativă de 32.500 lei fără TVA.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatului dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian privind demararea procedurilor
de inventariere anuală a patrimoniului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și calendarul de desfășurarea a
cesteia. Se aprobă numirea Comisiei centrale de inventariere și a subcomisiilor de inventariere, conform propunerilor
anexate.
Se aprobă numirea comisiei de casare a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și a materialelor propuse la
casare în urma inventarierii anuale și a calendarului de desfășurare a activității de casare, conform propunerii anexate.
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HOTĂRÂREA NR. 9. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului transformarea postului de muncitor
calificat, instalator, poz. 24, din cadrul Serviciului Tehnic și de Investiții, în post de administrator financiar, gr. I S,
în cadrul aceluiași serviciu, la propunerea dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian pentru încheierea unui nou
contract, prin negociere directă cu SC RED POINT SOFTWARE SOLUTION SRL, având ca obiect Servicii de
mentenanță licențe și asistență în utilizarea Sistemului de Management Universitar (UMS), pe o perioadă de 1 an,
cu o valoare estimată de 50 000 lei. Se aprobă numirea comisiei de negociere formată din:
Președinte:
ec. dr. Găban Vasile Lucian
Membri:
ec. Contor Tamara
inf. Despa Otilia
Secretar:
Oprișa Delia
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă plata cotizației anuale de 6000 lei, reprezentând contribuția Universității „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2019, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Socio-Economică
Alba.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă solicitarea Societății Naționale de Medicina Familiei pentru încheierea unui
protocol de colaborare în vederea desfășurării Conferinței Naționale Anuale de Medicina Familiei, la Alba Iulia, în
perioada 13-17 mai 2020.
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Remete Gheorghe pentru angajarea cu contract
de muncă pe durată determinată și timp parțial, în regim de plata cu ora, a persoanelor numite în comisia de îndrumare
a doctorandului Tothăzan Alexandru, conform tabelului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Muntean Maria, în calitate de director al
proiectului CNFIS-FDI-2019-0660, pentru angajarea cu contract de muncă pe durată determinată și timp parțial, a
persoanelor nominalizate în referatul nr. 17500/09.09.2019.
HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Muntean Maria, în calitate de director al
proiectului CNFIS-FDI-2019-0660, privind numirea comisiei pentru recepția de bunuri și servicii achiziționate în
cadrul proiectului, cu următoarea componență:
Președinte:
lect. univ. dr. Muntean Maria
Membri:
ec. Dragomir Viorica
ec. Staicu Felicia
Secretar:
Lupșa Liliana
HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Corcheș Mihai, în calitate de coordonator partener Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în cadrul proiectului CEO Antreprenor – Competitivitate,
Excelență, Oportunitate, finanțat prin POCU 2014-2020, cod 125185, pentru demararea procedurilor de scoatere la
concurs a 5 posturi: expert financiar, secretar, asistent proiect, expert achiziții și responsabil resurse umane. Se aprobă
calendarul concursurilor, condițiile de participare și comisiile de concurs și de soluționare a contestațiilor, conform
referatelor anexate.
HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Corcheș Mihai, în calitate de coordonator
partener Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în cadrul proiectului CEO Antreprenor – Competitivitate,
Excelență, Oportunitate, finanțat prin POCU 2014-2020, cod 125185, pentru demararea procedurilor de scoatere la
concurs a postului de expert selectare și gestionare GT (studenți, cadre didactice și elevi), ca urmarea a vacantării
postului. Se aprobă calendarul concursului, condițiile de participare și comisiile de concurs și de soluționare a
contestațiilor, conform referatului.
HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Corcheș Mihai, în calitate de coordonator
partener Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în cadrul proiectului CEO Antreprenor – Competitivitate,
Excelență, Oportunitate, finanțat prin POCU 2014-2020, cod 125185, pentru angajarea cu contract de muncă pe durată
determinată și timp parțial a persoanelor prevăzute în tabelul anexat.
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HOTĂRAREA NR. 19. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului cererea dlui lect. univ. dr. Todescu
Valentin pentru desfășurarea unor activități didactice, în anul universitar 2019-2020, în regim plata cu ora, în cadrul
Colegiului Național „David Prodan” din Cugir.
HOTĂRAREA NR. 20. Consiliul de Administrație ia act de cererea nr. 17282/05.09.2019, prin care se solicită
continuarea activității după data împlinirii vârstei de pensionare și transmite cererea Senatului cu avizul negativ, având
în vedere legislația aplicabilă și normele interne ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, respectiv:
- pct. 2 din Legea 93/2019, care completează art. 56 din Codul muncii, al (4);
- art. 289, al. (6) din Legea Educației Naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 23, al. (5) al Cartei Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
- Regulamentul privind prelungirea activității cadrelor didactice și de cercetare după împlinirea vârstei de 65
de ani,
precum și luarea în considerare a capacității Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia de a acoperi normele
didactice cu titulari.
HOTĂRAREA NR. 21. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului propunerea Facultății de Științe
Exacte și Inginerești pentru inițierea programului de studii universitare de master Sisteme electronice inteligente
avansate – în limba engleză, forma de învățământ frecvență redusă, din domeniul de masterat Inginerie electronică,
telecomunicații și tehnologii informaționale.
HOTĂRAREA NR. 22. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului propunerea Facultății de Istorie și
Filologie pentru intrarea în lichidare a programelor de studii universitare de licență: Limba și literatura română - Limba
și literatura franceză, Limba și literatura franceză – Limba și Limba și literatura engleză și Arheologie.
HOTĂRAREA NR. 23. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului numărul formațiilor de studii
universitare de licență și masterat care vor funcționa în anul universitar 2019-2020.
HOTĂRAREA NR. 24. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului statele de funcții ale departamentelor
pentru anul universitar 2019-2020.
HOTĂRAREA NR. 25. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului:
- Calendarul de desfășurare a activităților pentru întocmirea dosarului de evaluare instituțională externă a
calității academice, respectiv:
1. Desemnarea de către decani a responsabililor cu întocmirea dosarelor pe programe de studii –
10.09.2019;
2. Propunerea spre aprobare de către Senat a componenței comisiei pentru întocmirea Raportului de
evaluare instituțională pe universitate și a comisiilor pe programe de studii – 11.09.2019;
3. Întâlnirea conducerii UAB și a CMCSI cu responsabilii nominalizați de facultăți – 13.09.2019, ora
10.00, sala CA.
4. Data estimativă de depunere a dosarului la CMCSI – 31.10.2019.
- Componența comisiei pentru întocmirea Raportului de evaluare instituțională pe universitate și a comisiilor
pe programe de studii, conform referatului anexat;
- Componența comisiilor pentru întocmirea Raportului de evaluare instituțională pe programe de studii
conform propunerilor facultăților;
HOTĂRAREA NR. 26. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului taxele administrative și tarifele
aplicate în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul universitar 2019-2020.
Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol

Oficiul Juridic
Rotar Claudia

Secretar șef UAB
Hava Cristina
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