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Nr. 4/2109/31.01.2020 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 31.01.2020 

 

Consiliul de Administrație al  Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data 

de 31.01.2020, 

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 ing. Solyom Ana, cu nr. 2108/31.01.2020, privind 

efectuarea intervenției la coșul de fum al clădirii Palat Apor, în vederea funcționării centralei termice prin 

tiraj natural, cu o valoare estimativă de 11.000 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei jurist Rotar Claudia, cu nr. 2103/31.01.2020, privind 

plata onorariului expertului judiciar încuviințat de instanță, având în vedere Raportul de expertiză tehnică 

judiciară întocmit în cadrul dosarului nr. 669/57/2017 aflat pe rolul Curții de Apel Alba Iulia, care vizează 

proiectul Rael – Rețea academică de e-Learning. Valoarea expertizei, inclusiv cheltuielile din dosar, este de 

15.245 lei din care UAB a achitat onorariul provizoriu de 3000 lei.  

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Corcheș Mihai, cu nr. 

2076/30.01.2020, privind modificarea unui contract de muncă pe durată determinată și timp parțial în cadrul 

proiectului POCU 2014-2020, cod 124185, conform tabelului anexat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă plata cotizației pe anul 2020 a Universității „1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia, în calitate de membru al Asociației pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba, în cuantum de 

6.000 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Dănulețiu Dan privind încheierea unui 

protocol de colaborare a UAB cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, în vederea derulării unui 

program de educație financiară pentru studenți. 

 
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă cererea dlui asist. univ. dr.  Bâgiu Lucian privind acordarea unui 

concediu pentru îngrijirea copilului în perioada 01 – 30 aprilie 2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă cererea cu nr. 1792/27.01.2020, privind încetarea activităților 

didactice în regim de plata cu ora, aferente postului de asistent, poz. 17, din statul de funcții al 

Departamentului de Științe Sociale. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă cererea cu nr. 564/13.01.2020, privind încetarea activităților 

didactice, în regim de plata cu ora, aferente postului lector, poz. 21, din statul de funcții al Departamentului 

de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se avizează demararea procedurilor de întocmire a documentației pentru 

evaluarea periodică externă, de către ARACIS, a programului de studii universitare de licență în 

specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, din domeniul Științe ale educației, învățământ 

la distanță, locația Alba Iulia, în vederea menținerii acreditării. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10 Se avizează demararea procedurilor de întocmire a documentației pentru 

acreditarea domeniului de masterat Psihologie și a programului de studii universitare de masterat profesional 

Terapie ocupațională și reinserție socială, la propunerea Departamentului de Științe Sociale din cadrul 

Facultății de Drept și Științe Sociale. 
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HOTĂRÂREA NR. 11. Se avizează și se propun aprobării Senatului modificările privind cadrele 

didactice care desfășoară activități didactice, în semestrul II al anului universitar 2019-2020, în regim plata 

cu ora, în cadrul următoarelor departamente: 

- Departamentul de Cadastru, Inginerie civilă și Ingineria mediului 

- Departamentul de  Informatică, Matematică și Electronică 

- Departamentul de Științe Sociale 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se avizează și se propun aprobării Senatului modificarea comisiei de 

finalizare a studiilor universitare de licență, specializarea Electronică aplicată și a comisiei de disertație 

pentru programul de masterat Sisteme electronice inteligente avansate, din sesiunea februarie 2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului tarifele pentru lucrările de 

cercetare arheologică pe care UAB le derulează în anul 2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului: 

- Execuția bugetară pe anul 2019, Bilanțul și contul de rezultat patrimonial pentru anul 2019; 

- Bugetul de venituri și cheltuieli general previzionat pentru anul 2020; 

- Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pentru anul 2020 pe facultăți și cheltuielile generale 

ale universității; 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului propunerile studenților 

privind componența comisiei de alegeri a reprezentanților studenților în cadrul alegerilor academice pentru 

mandatul 2020-2024. 

 

 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

Oficiu Juridic        Secretar șef UAB 

Rotar Claudia           Hava Cristina 

 

 

 


