UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 19.12.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
19.12.2019,
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. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Muntean Maria privind plata sumei de
330 $, din venituri proprii, reprezentând cheltuiala cu acordarea de numere DOI pentru articole transmise în
luna decembrie 2019 sau care urmează a fi transmise.
HOTĂRÂREA NR. 2. În conformitate cu prevederile privind prelucrarea datelor cu caracter personal,
toate structurile UAB vor actualiza Inventarul datelor cu caracter personal, prelucrate la nivelul structurii
respective, pe care îl vor transmite responsabilului cu protecția datelor până la data de 31.01.2020.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă exercitarea de către dna Tomuța Sanda Gabriela a funcției de
Responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia, începând cu data de 01.01.2020. Cu aceeași dată încetează exercitarea acestei funcții de către dna
Rotar Claudia.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Corcheș Mihai Teopent privind
modificarea contractului individual de muncă al dnei Oprea Luciana, conform tabelului anexat, încheiat în
cadrul proiectului POCU 2014-2020, cod 124185.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ionescu Petru privind angajarea dlui
inf. Matei Cristian în cadrul programului Erasmus+, contract financiar nr. 2019-1-RO01-KA103-061422, pe
perioada 03.01.2020 – 30.09.2020.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna pentru detașarea
dnei Cotor Andreea, de la Secretariatul General la Secretariatul Facultății de Drept și Științe Sociale, în
perioada 01.01.2020 – 31.12.2020.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana privind prelungirea cu trei luni
(01.01.2020 – 31.03.2020) a contractului pentru asigurarea serviciilor de pază la Căminele studențești nr. 1 și
2, de către Poliția Locală a Municipiului Alba Iulia, prin încheierea unui act adițional.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă cererea dnei Croitoru Adriana privind reducerea programului
normal de lucru cu 2 ore/zi, în baza art. 13 din OUG 96/2003, activitatea desfășurându-se în intervalul orar
08.00 – 14.00, în cadrul Secretariatului Facultății de Științe Economice,
Se aprobă acordarea dispensei pentru consultații prenatale în limita a 16 ore pe lună, în baza art. 15 din
OUG 96/2003.
HOTĂRÂREA NR. 9. Consiliul de Administrație informează că, în perioada 21.12.2019 – 19.01.2020,
se desfășoară sesiunea de evaluare a calității corpului profesoral din universitate prin intermediul platformei
INTRANET, respectiv: evaluarea colegială, evaluarea cadrelor didactice de către studenți, evaluarea din partea
conducătorului direct, autoevaluarea cadrelor didactice și evaluarea gradului de satisfacție al studenților.
Decanatele vor lua toate măsurile pentru desfășurarea procesului de evaluare.
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HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Câmpan Diana privind desfășurarea
programului Săptămâna porților deschise la UAB – „Școala altfel”, în perioada 30 martie – 3 aprilie 2020.
Proiectul „O săptămână de nota 10 (zece) te aduce la UAB”, cuprinzând activități interactive și de vizitare
a universității la solicitarea liceelor, se va desfășura în fiecare zi de vineri pe parcursul anului universitar.
HOTĂRÂREA NR. 11. Consiliul de Administrație informează că, în perioada 17.12.2019 –
19.01.2020, se desfășoară sesiunea de evaluare a conducătorilor de doctorat prin intermediul platformei
INTRANET, respectiv: evaluarea conducătorilor de doctorat de către doctoranzi și evaluarea din partea
conducătorului direct. Directorii școlilor doctorale vor lua toate măsurile pentru buna desfășurare a procesului
de evaluare.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă prelungirea detașării dnei Kiss Roxana la Secretariatul Facultății
de Științe Exacte și Inginerești, cu atribuții privind asigurarea secretariatului la cele 2 departamente ale
facultății, pe parcursul anului 2020.
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana privind prelungirea cu 2 luni a
contractului de furnizare energie electrică, încheiat cu SC ELECTRICA FURNIZARE SA, având în vedere
declanșarea procedurilor de achiziție a acestor servicii pentru anul 2020.
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