UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 42/29003/ 29.11.2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 29.11.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
29.11.2019,
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 dnei lect. univ. dr. Muntean Maria, nr. 27970/29.11.2019,
privind modificarea contractelor individuale de muncă ale angajaților nominalizați în tabelul anexat, angajați
în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana, nr. 27960/29.11.2019, privind
achiziția serviciilor de furnizare energie electrică de joasă tensiune pentru toate clădirile universității, pe o
perioadă de 12 luni începând cu 01.01.2020, cu o valoare estimată de 378.900 lei.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana, nr. 27967/29.11.2019, privind
achiziția serviciilor de furnizare a gazelor naturale pentru toate clădirile universității, pe o perioadă de 12 luni
începând cu 01.01.2020, cu o valoare estimată de 824.935 lei.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei inf. Despa Otilia, nr. 27917/29.11.2019, privind
achiziția licențelor software Matlab (25 buc.) și Windows 10 Pro (3 buc.), cu o valoare estimată de 12.695 lei
cu TVA.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei inf. Despa Otilia, nr. 27772/27.11.2019, privind
achiziția a 5 videoproiectoare, cu o valoare estimată de 24.900 lei cu TVA.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei inf. Despa Otilia, nr. 27773/27.11.2019, privind
achiziția a 2 bucăți licențe Adobe Acrobat Pro, cu o valoare estimată de 3.000 lei cu TVA.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui inf. Mocanu Gligan Daniel, nr. 27915/29.11.2019,
privind achiziția licențelor software pentru realizarea virtualizării în Centrul de Comunicații al UAB, respectiv,
Academic VMware vSphere Last Version Standard for 1 procesor (8 buc.) și Academic VMware vCenter
Server Version Standard (1 buc.), cu o valoare estimată de 54.000 lei cu TVA.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatele facultăților, nr. 27685/27.11.201927, 27713/27.11.2019,
27670/27.11.2019, 27648/26.11.2019 și al IOSUD, nr. 27676/27.11.2019, privind achiziția de calculatoare
necesare echipării secretariatelor, cu o valoare estimată de 13630 lei / buc. cu TVA, respectiv:
Facultatea de Istorie și Filologie – 1 buc.
Facultatea de Științe Economice – 3 buc.
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești – 2 buc.
Facultatea de Drept și Științe Sociale – 5 buc.
IOSUD – 1 buc.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei ec. Câmpean Claudia, nr. 27831/28.11.2019, privind
achiziția unei mașini de spălat rufe, cu capacitate de 27 kg, cu o valoare estimată de 42.000 lei cu TVA.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei ing. Albesc Simona, nr. 27902/28.11.2019, privind
achiziționarea unui echipament de tipărit digital, format A3, cu o valoare estimată de 52.000 lei.
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HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Câmpan Diana, nr. 27717/27.11.2019,
privind achiziționarea unor echipamente necesare Centrului de Imagine și Marketing, respectiv: stație grafică
cu accesorii și aparat foto cu accesorii, cu o valoare estimată de 20.000 lei cu TVA.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se avizează și se propune aprobării Senatului referatul dnei ec. Câmpean
Claudia privind transformarea postului de magazioner din cadrul cantinei în post de muncitor calificat –
bucătar – ospătar II.
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei ing. Tătar Corina, nr. 27885/28.11.2019, privind
achiziționarea cărților din domeniul Kinetoterapiei, conform tabelului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dnei ing. Tătar Corina, nr. 27889/28.11.2019, privind
organizarea concursului pentru ocuparea postului de Bibliotecar II (S), pe durată determinată, până la revenirea
în activitate a titularului. Se aprobă numirea comisiilor în cadrul concursului cu următoarea componență:
Comisia de concurs
Președinte:
ec. dr. Găban Lucian Vasile
Membri:
ing. Tătar Corina
conf. univ. dr. Bărbuleț Gabriel
Secretar:
Muntean Luminița
Comisia de soluționare a contestațiilor
Președinte:
conf. univ. dr. Muntean Andreea
Membri:
conf. univ. dr. Iordăchescu Teodora
ing. Joldeș Gabriela
Secretar:
Muntean Luminița
HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona, nr.
27709/27.11.2019, privind modificarea contractelor individuale de muncă a persoanelor nominalizate în
tabelul anexat, angajate în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0327.
HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana, nr. 27690/27.11.2019,
privind numirea comisiei pentru susținerea inspecției speciale în vederea acordării gradului didactic I dnei
Valdislav-Mihuț Anca care a obținut titlul științific de Doctor în domeniul Filologie.
HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona, nr.
27606/26.11.2019, privind plata taxei de acreditare instituțională și evaluare externă a calității academice a
UAB, în valoare de 69.989 lei, achitată din: 63.631 lei din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2019-0327 și 6358
lei din fondurile proprii reprezentând cofinanțarea UAB în cadrul aceluiași proiect.
HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Corcheș Mihai, nr. 27968/29.11.2019,
privind corectarea codului COR 242314 - specialist resurse umane în COR 261903 – expert jurist, în cadrul
proiectului POCU 2014-2020, cod 124185.
HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian, nr. 27838/28.11.2019,
privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată și timp parțial a persoanelor
nominalizate în tabelul anexat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0255.
HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian, nr. 27481/25.11.2019,
privind prelungirea contractelor individuale de muncă a persoanelor nominalizate în tabelul anexat, angajate
în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0255.
HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă cererea nr. 27971/29.11.2019 a dnei Drella Eniko, angajată a UAB
în funcția de paznic, pentru încetarea contractului individual de muncă cu acordul părților, începând cu
04.12.2019.
HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă demararea procedurilor de organizarea a concursului pentru
ocuparea postului de paznic, care se va vacanta începând cu 04.12.2019 în cadrul Serviciului de Pază.
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HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Șimon Sorin, nr. 27825/28.11.2019,
privind achiziția serviciilor de transport, masa, cazare și transport cu instalații de urcare, necesare pentru
desfășurarea Stagiului de aplicații practice discipline sportive de iarnă (an I EFS) și a Stagiului de aplicații
practice în mediul montan (an I KMS), cu o valoare estimată de 60.000 lei fără TVA.
HOTĂRÂREA NR. 24. Se aprobă referatele facultăților privind calendarul desfășurării examenelor de
licență și disertație în sesiunea februarie 2020:
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
Examene de licență
MTC – 10.02.2020, ora 09.00
Informatică – 10-12.02.2020, ora 08.00
Ingineria mediului – 10-12.02.2020, ora 09.00
Electronică aplicată – 10.02.2020, ora 09.00
Examene de disertație
SICMI – 10.02.2020, ora 10.30
PABD – 11.02.2020, ora 09.00
EMAM – 12.02.2020, ora 14.00
SEIA – 10.02.2020, ora 13.00
Facultatea de Drept și Științe Sociale
Examene de licență
Drept – 11.02.2020 ora 10.00
Administrație publică – 11.02.2020 ora 10.00
Asistență socială (IF/ID) – 13.02.2020 ora 11.00
Sociologie – 13.02.2020 ora 09.00
Terapie ocupațională – 13.02.2020 ora 08.00 scris, 14.02.2020, ora 12.00 oral
PIPP (IF/ID) – 11.02.2020 ora 10.00
Educație fizică și sportivă – 16.02.2020, ora 10.00
Examene de disertație
IDP – 11.02.2020, ora 12.00
SPC - 11.02.2020, ora 12.00
AMSPP – 11.02.2020, ora 12.00
DMRU – 13.02.2020, ora 10.00
PMSSS – 13.02.2020, ora 12.00
ME – 11.0.2020, ora 12.00
PETSM - 11.02.2020, ora 13.00
Perioada de înscriere: 27.01.2020 – 28.01.2020
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Examene de licență
Teologie ortodoxă pastorală (scris și oral) – 24.02.2020
Examene de disertație
Teologie comparată, Mediere interculturală și interreligioasă – 24.02.2020
Se avizează și se propune aprobării Senatului modificarea comisiilor conform referatului Facultății de
Teologie Ortodoxă.
HOTĂRÂREA NR. 25. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna, nr.
27611/26.11.2019, privind aplicarea tariful de 45 lei/oră pentru plata activităților didactice aferente
disciplinelor Kinetoterapia în afecțiuni reumatologice și Ortezare protezare, din posturile vacante de Lector,
poz. 17 și respectiv Lector poz. 18 din Statul de funcții al Departamentului de Educației Fizică și Sport, ocupate
în regim de plata cu ora.
HOTĂRÂREA NR. 26. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Corina Rotar privind programarea
concediului de odihnă neefectuat, aferent anului universitar 2017-2018, de către dna Oroian-Boca Loredana.
HOTĂRÂREA NR. 27. Se aprobă cererea dlui Hulea Ovidiu Cristian pentru închirierea sălii de sport
pentru desfășurarea unor activități sportive – fotbal, în perioada 06.12.2019 – 03.04.2020.

3

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
HOTĂRÂREA NR. 28. Se aprobă solicitarea Asociației Județene de Fotbal Alba pentru organizarea
unui turneu final de fotbal feminin în sala de sport a UAB, în perioada 14-15 decembrie 2019, în baza unui
acord de parteneriat încheiat între cele doua instituții.
HOTĂRÂREA NR. 29. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului referatul dlui conf. univ. dr.
Bărbuleț Gabriel privind ocuparea postului de conferențiar, poz. 8, din statul de funcții al Departamentului
de Filologie, în regim plata cu ora, conform listei anexate, având în vedere vacantarea lui prin pensionarea
titularului.
Se avizează și se propune spre aprobare Senatului referatul dlui conf. univ. dr. Bărbuleț Gabriel privind
modificarea listei cu cadrele didactice salarizate în regim plata cu ora, aferente posturilor de asistent, poz 8, și
asistent poz. 26, din statul de funcții al Departamentului de Filologie, a postului de asistent, poz. 24 și asistent
poz. 25 din statul de funcții al Departamentului de Administrarea Afacerilor și Marketing.
HOTĂRÂREA NR. 30. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian, nr. 27479/25.11.2019,
privind angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată și timp parțial a dlui Târnovean
Sorin, conform tabelului anexat, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0255.
HOTĂRÂREA NR. 31. Se aprobă calendarul de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice, pe durată nedeterminată publicate în MO partea a III-a, nr. 1400/26.11.2019 și a posturilor didactice
pe perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2019-2020:
Nr.
crt.
1

Activitate

Data/Perioada/ora

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la
concurs
Întocmirea rezoluției comisiilor de analiză

15 ianuarie 2020

Elaborarea avizului juridic și transmiterea
dosarelor către comisiile de concurs

20 – 21 ianuarie 2020

4

Desfășurarea probelor de concurs

30 – 31 ianuarie 2020

5

Comunicarea rezultatelor de către comisia
de concurs și afișarea lor la sediul
facultății
Perioada de contestații

03 februarie 2020

Soluționarea contestațiilor și publicarea
rezultatelor in urma contestațiilor
Avizarea raportului final al comisiei de
concurs în Consiliul facultății
Aprobarea raportului final și validarea
rezultatelor concursului de către Senat
Publicarea rezultatelor finale

7 februarie 2020

2

6
7
8
9
10

16- 17 ianuarie 2020

Locul desfășurării
Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Alba Iulia
Secretar general
Comisii analiza

10 -11 februarie 2020

Oficiu Juridic
Secretar șef
Comisii concurs
Locul și ora desfășurării probelor se vor
comunica candidaților cu minim 5 zile
lucrătoare înainte de desfășurarea
probelor
Comisii concurs
Avizierul facultăților
Site-ul UAB
Se înregistrează la Registratura UAB și
se depun la secretariatele facultăților
Comisii de contestații
Secretariate facultăți
Consiliile facultăților

12 februarie 2020

Senat

14 februarie 2020

Site-ul UAB și site-ul specializat al MEN

04 – 06 februarie 2020

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
RECTOR
prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz

Oficiu Juridic
Rotar Claudia

Secretar șef UAB
Hava Cristina
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