UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 43/28451/5.12.2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 05.12.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
05.12.2019, 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. Consiliul de Administrație ia act de referatul dlui. ec. dr. Găban Vasile Lucian
referitor la necesitatea elaborării programului anual al achizițiilor publice (PAAP), instrument utilizat
pentru planificarea și monitorizarea proceselor de achiziție la nivelul universității, pentru anul 2020.
Consiliul de Administrație dispune întocmirea la nivelul compartimentelor universității a necesarului de
materiale consumabile, materiale de curățenie, birotică, obiecte de inventar, mijloace fixe, servicii, lucrări etc.
și depunerea acestuia la Serviciul Tehnic și de Investiții, până la data de 13.12.2019.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei. Solyom Ana privind componența Comisiei de
evaluare a ofertelor pentru achiziția Furnizare gaze naturale, pe o perioadă de 12 luni, pentru toate clădirile
universității:
Președinte: ec. dr. Găban Vasile Lucian
Membri:
Rusca Daniela
Solyom Ana
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei. Solyom Ana privind componența Comisiei de
evaluare a ofertelor pentru achiziția Furnizare energie electrică, pe o perioadă de 12 luni, pentru toate clădirile
universității:
Președinte: ec. dr. Găban Vasile Lucian
Membri:
Rusca Daniela
Solyom Ana
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei. conf. univ. dr. Todor Ioana privind modificarea
componenței nominale a comisiilor pentru inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice pentru
acordarea gradului didactic I, seria 2018-2020, care se vor susține în anul școlar 2019-2020 pentru
specializările: Profesori I: Limba și literatura franceză și Educatoare, conform anexei.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile-Lucian privind componența
Comisiei pentru evaluarea ofertelor de achiziționare a serviciilor de transport, serviciilor hoteliere și de
transport pe cablu, pe pârtia de schi, pentru participanții la stagiul de aplicații practice – discipline sportive
de iarnă, în anul universitar 2019-2020:
Președinte: ec. dr. Găban Vasile-Lucian
Membri:
lect. univ. dr. Șimon Sorin
ec. Contor Tamara
ec. Solyom Ana
Secretar:
Oprișa Delia
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui. lect. univ. dr. Corcheș Mihai Teopent, coordonator
proiect partener Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru proiectul cu titlul CEO Antreprenor
– Competitivitate, Excelență, Oportunitate!, cod proiect 124185, cofinanțat prin Programul Operațional
Capitalul Uman (POCU) 2014-2020, privind acordarea unui număr maxim de 45 de burse antreprenor
studenților înscriși în grupul țintă al proiectului, în valoare de 300 lei/lună, pe parcursul a 7 luni de desfășurare
a cursului. Acordarea burselor se va face lunar, începând cu luna decembrie 2019, pentru activitățile
desfășurate în luna anterioară.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui Opricean Cristian Darius, privind închirierea Sălii de
sport pentru desfășurarea unor activități sportive – fotbal, în perioada 09.12.2019 – 30.03.2020.
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HOTĂRÂREA NR. 8. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului comisiile de analiză, comisiile
de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor din cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice vacante în semestrul I al anului universitar 2019-2020, propuse de Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Facultatea de Drept și Științe Sociale și Facultatea de Științe Exacte și Inginerești.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui. pr. prof. univ. dr. Himcinschi Mihai privind formarea
de subgrupe de maxim 2 studenți pentru disciplinele: Pian complementar și Canto coral și semigrupe de
maxim 15 studenți (conform standardelor ARACIS) pentru disciplinele: Teorie-Solfegiu-Dictat, Armonie,
Polifonie, Educarea Auzului Muzical, din Planul de învățământ al specializării Muzică religioasă, începând
cu anul universitar 2020-2021, ca urmare a recomandărilor formulate de comisia de evaluatori ARACIS în
urma vizitei desfășurate în perioada 4-6 noiembrie 2019.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă Raportul Biroului Diplome privind gestiunea actelor de studii
în anul universitar 2018-2019.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare cu Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Alba, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brașov, Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Covasna, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita, Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Mureș, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu, Federația Națională GAL, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Centru, în vederea cooperării în direcția dezvoltării turismului pentru copii și/de tineret
prin activități de cercetare, consultanță și educaționale, precum și prin acțiuni de informare și promovare cu
scopul creării unui cadru propice dezvoltării și promovării acestei forme de turism la nivelul Regiunii Centru.
Se desemnează dna. conf. univ. dr. Moisă Claudia ca responsabil acord.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei. Cîmpean Claudia privind scoaterea la concurs a
postului de Bucătar-Ospătar din cadrul Cantinei studențești.
Comisia de concurs:
Președinte: ec. dr. Găban Vasile Lucian
Membri:
ec. Câmpean Claudia
Luca Silviu
Secretar:
Muntean Luminița
Comisia de soluționare a contestațiilor
Președinte: conf. univ. dr. Muntean Andreea
Membri:
ing. Solyom Ana
Hulea Emilia
Secretar:
Muntean Luminița
HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului susținerea examenului de
licență de către absolvenții specializării Kinetoterapie și motricitate specială, promoția 2020, în cadrul
Universității din Pitești.
HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana privind modificarea sumei de 12.000
lei reprezentând valoarea estimativă de achiziție a serviciilor pentru întocmirea analizei de risc pentru toate
clădirile universității, aprobată în ședința CA din 14.11.2019, prin majorarea ei cu suma de 28.000 lei.
HOTĂRÂREA NR. 15. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Structura de personal
didactic auxiliar și personal nedidactic valabilă începând cu data de 01.01.2020.
HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Câmpan Diana privind achiziția a 50
memory-stick-uri USB, de 64 GB, personalizate UAB, necesare procesului de evaluare instituțională și
activităților de promovare a instituției.
Președintele Consiliului de Administrație,
Rector
Prof. univ. dr. Breaz Valer Daniel
Oficiul Juridic
Rotar Claudia

Secretar șef UAB
Hava Cristina
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