UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 34/ 22283 / 01.10.2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 01.10.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
01.10.2019,
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 Adam Sebastian, în calitate de președinte al LSUA,
privind tipărirea unor materiale necesare distribuirii studenților din anul I.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ionescu privind numirea
coordonatorilor departamentali Erasmus și a coordonatorilor Erasmus pe facultăți, conform propunerilor
înaintate de conducerile facultăților.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor pentru scutirea de plată a
taxei de școlarizare aferentă programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
Formarea profesorilor itineranți și de sprijin pentru incluziunea socială și educațională a copiilor, a tinerilor
și a persoanelor vulnerabile, organizat în anul universitar 2019-2020, pentru candidații cadre didactice care
dețin calitatea de îndrumători de practică pedagogică, precum și pentru cei care dețin calitatea de tutori în
cadrul programului de studii universitare de licență PIPP – ID. Scutirea se aplică persoanelor propuse de către
DPPD și DIDFRFC care semnează, până cel târziu la data scutirii, un angajament cu privire la participarea lor
la activitățile menționate, pe o perioadă de 5 ani.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ionescu privind angajarea a două
persoane pentru susținerea unor cursuri în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0765, conform tabelului
anexat.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă ca locurile de cazare în căminele studențești rămase pentru
redistribuire să fie alocate studenților care în prima etapă a procesului de cazare nu au primit loc de cazare, în
ordinea rezultată din aplicarea Regulamentului de cazare.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ionescu privind confecționarea
unei plăci din marmură, inscripționată cu denumirea: Internațional Relation Centre/Erasmus+ Office, și
montată ei pe fațada Palatului Apor, vis-a-vis de Centrul de Relații Internaționale. Costurile se suportă din
bugetul proiectului CNFIS-FDI-2019-0765.
De asemenea, placa existentă aferentă IOSUD Alba Iulia va fi mutată pe fațada Palatului Apor în dreptul
sediului actual al IOSUD – UAB.
Se va dezafecta de pe fațada clădirii Palatului Apor placa aferentă Centrului Cultural Italian.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ionescu privind angajarea
salariaților care vor desfășura activități specifice, în perioada 03.10.2019 – 30.09.2020, în cadrul Programului
Erasmus+, salarizate din fondurile prevăzute în contractele financiare 2019-1-RO01-KA103-061422 și 20191-RO01-KA107-062793, conform tabelelor anexate.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă scutirea de la plata tarifului de cazare aferent anului universitar 20192019, pentru 4 studenți străini, din Palestina, conform scrisorilor de acceptare la studii.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă solicitarea dnei conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu pentru
suplimentarea personalului din cadrul secretariatului Facultății de Drept și Științe Sociale cu un post de
secretar. Ca urmare, Biroul Personal Salarizare va prezenta propunerea de transfer/transformare a unui post
vacant din cadrul Universității în vederea organizării concursului pentru ocuparea postului.
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HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă cererea studentei Folea Andreea Patricia pentru transferul taxei
achitate în sesiunea de admitere din iulie 2019, pentru specializarea Administrația publică, în contul Tranșei a
II-a a taxei ce trebuie achitată pentru specializarea PIPP_ ID, la care a fost admisă în sesiunea septembrie
2019.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Corcheș Mihai Teopent, în calitate de
coordonator proiect partener, pentru angajarea a 4 persoane în cadrul proiectului POCU 2014-2020, cod
124185, conform tabelului anexat, nr. 20619/01.10.2019.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Corcheș Mihai Teopent, în calitate de
coordonator proiect partener, pentru angajarea unei persoane pe funcția de consilier consiliere profesională
specializată P2, în cadrul proiectului POCU 2014-2020, cod 124185, conform tabelului anexat nr.
20022/27.09.2019.
HOTĂRÂREA NR. 13. În vedere îndeplinirii standardului de performanță Centrarea pe student a
metodelor de învățare, toate facultățile vor trimite la DIDFRFC, în format electronic, listele cu studenții
înmatriculați în anul universitar 2019-2020, la toate programele de licență și masterat, conform modelelor
atașate. Data limită de trimitere este 10.10.2019.
HOTĂRÂREA NR. 14. Având în vedere avizul favorabil al responsabilului cu sala de sport, se aprobă
cererea dlui Groza Ioan Lucian privind închirierea sălii de sport pentru desfășurarea unor activități sportive,
în perioada octombrie 2019-aprilie 2020.
HOTĂRÂREA NR. 15. Având în vedere propunerile responsabilului cu sala de sport, se aprobă cererea
dlui Ionescu Ionuț pentru închirierea Sălii de gimnastică din corp C în condițiile propuse prevăzute în cererea
anexată.
HOTĂRÂREA NR. 16. Consiliul de Administrație ia act de Raportul de evaluare nr.
20506/30.09.2019, întocmit de Comisia de evaluare a dosarului de recunoaștere a funcției didactice de profesor
universitar, depus cu nr. 17360/03.09.2019 și dispune comunicarea hotărârii comisiei către solicitant.
HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Carmen Paștiu privind achiziționarea
unor produse software în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0315, conform referatului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă propunerile dnei Rotar Claudia, în calitate de responsabil cu
protecția datelor cu caracter personal în UAB, cu privire la transmiterea de către responsabilii cu organizarea
evenimentelor științifice a informațiilor menționate în referatul nr. 20732/01.10.2019, cu minim 5 zile înainte
de transmiterea invitațiilor de participare/prima zi de desfășurare (dacă nu se trimit invitații) pe adresa de email
protectiadatelor@uab.ro.
HOTĂRÂREA NR. 19. Consiliul de Administrație, luând act de solicitarea nr. 19.964/27.09.2019 prin
care se solicită revenirea asupra hotărârii Senatului nr. 18/11.09.2019, transmite documentul Oficiului Juridic
pentru emiterea unui punct de vedere și Senatului.
HOTĂRÂREA NR. 20. Având în vedere adresa 19278/24.09.2019, Consiliul de Administrație își dă
acordul cu privire la demolarea imobilului situat în str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 2A, situat tangent cu
clădirea Bibliotecii Universitare, cu condiția ca aceasta să nu afecteze structura de rezistență a clădirii
bibliotecii iar beneficiarul să repare întreaga fațadă a clădirii și să remedieze eventualele probleme ce pot afecta
terenul/clădirile universității cauzate de lucrările de demolare.
HOTĂRÂREA NR. 21. Consiliul de Administrație ia act de situațiile facultăților privind numărul
studenților retrași de la studii, a studenților exmatriculați și a cererilor de întrerupere a studiilor, la sfârșitul
anului universitar 2018-2019.
HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă referatul dnei Hava Cristina privind achiziția a 24 registre matricole
pentru studiile universitare de licență și 12 registre pentru studiile universitare de master, cu o valoare
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estimativă de 1.800 lei cu TVA, necesare în anul universitar 2019-2020, în baza necesarului transmis de
facultăți.
HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind participarea UAB
la competiția de proiecte de cercetare finanțate de UEFISCDI, sesiunea octombrie 2019, respectiv:
- Proiect de cercetare postdoctorală (PD ); Director de proiect dr. Călin Șuteu; mentor prof. univ. dr.
Mihai Gligor; valoare buget 250.000lei;
- Proiect experimental – demonstrativ (PED); Director de proiect dr. Nechita Constantin, INCDS
„Marin Drăcea” – Reserch Station Câmpulung Moldovenesc; Coordonator P2 prof. univ. dr. Mihai
Gligor; Valoarea buget total 600.000 lei, valoare buget UAB 75.000 lei.
Implementarea proiectelor nu va implica cheltuieli financiare din partea UAB.
HOTĂRÂREA NR. 24. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare cu Consiliul Național al
Rectorilor având ca obiect organizarea participării Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia la Târgul
Educațional International Vietnam Global Education Fairs, în cadrul pavilionului „Study in Romania”,
eveniment ce va avea loc în Ho Chi Minh City si Hanoi, Vietnam, în perioada 11-13 octombrie2019. Costurile
UAB sunt estimate la nivelul de 12.480,00 lei (2.600EUR).

Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol

Oficiul Juridic
Rotar Claudia

Secretar șef UAB
Hava Cristina
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