UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 5/2570/06.02.2020
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 06.02.2020
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
06.02.2020,
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. 2538/06.02.2020, privind
participarea dlui Cetina Cristian la cursul de manager transport și susținerea examenului aferent cursului, precum
și plata cheltuielile în sumă de 700 lei.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana, cu nr. 2523/06.02.2020, privind acordul
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru demolarea imobilului „Pavilion punct control”, situat în
Alba Iulia, str. Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu, tangent cu clădirea Corp H – Centrul de învățământ, a UAB,
în condițiile în care aceasta nu va afecta structura de rezistență a clădirii, iar beneficiarul acestei solicitări va repara
fațada clădirii afectată de această lucrare și va remedia eventualele probleme ce pot afecta terenul/clădirea
universității cauzate de lucrările de demolare solicitate.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona privind actualizarea în
RNCIS a datelor aferente programului de studii universitare de licență Educație fizică și sportivă, din cadrul
Facultății de Drept și științe Sociale, conform adresei ANC nr. 5227/01.08.2017. Documentația necesară
actualizării va fi transmisă la CMCSI, până la data de 17 februarie 2020, de către Departamentul de Educație
fizică și sport.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Muntean Andreea, cu nr.
2533/06.02.2020, privind participarea UAB la competiția de proiecte finanțate din Fondul de Dezvoltare
Instituțional – FDI – 2020 și desemnarea directorilor de proiecte, respectiv:
D1 – Echitate - conf. univ. dr. Marina Lucian
D2 – Internaționalizare – conf. univ. dr. Ionescu Petru
D4 – SAS - conf. univ. dr. Paștiu Carmen
D5 – Calitate - conf. univ. dr. Varvara Simona
D6 – Susținerea cercetării - lect. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona, cu nr. 2477/05.02.2020,
privind achitarea taxei de actualizare a informațiilor înregistrate în RNCIS pentru programele de studii
universitare prevăzute în documentul anexat.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona, cu nr. 2478/05.02.2020,
privind achitarea către RNCIS a taxelor pentru verificarea dosarelor de validare a două noi calificări universitare,
aferente de programelor de masterat: Terapie ocupațională și reinserție socială (domeniul Psihologie) și Religie
și geopolitică (domeniul Teologie, în valoare de 5429 lei.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Câmpan Diana privind realizarea
materialelor de prezentare a programelor UAB și a Admiterii 2020, respectiv: 4000 pliante color, 1000 flyere și
100 afișe color.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu Asociația Clubul Sportiv „Life
is Dance”, din Alba Iulia având ca scop desfășurarea în unor activități sportive în sala de sport a UAB de către
sportivii legitimați ai clubului, precum și acțiuni de promovare reciprocă.
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HOTĂRÂREA NR. 9. Se avizează și se supune aprobării Senatului cererea dlui prof. univ. dr. Himcinschi
Mihai pentru desfășurarea de activități didactice în cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, în semestrul al
II-lea al anului universitar 2019-2020.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă încheierea protocolului-cadrul de colaborare între Universitatea „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, pe o durată de 5 ani.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă solicitarea dnei Petrovan Mihaela, în calitate de președinte al Asociației
BOOKLAND, din București, privind încheierea unui protocol de colaborare pentru organizarea în cadrul
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a evenimentului destinat tinerilor, Conferințele BookLand
Evolution, în data de 30 aprilie 2020.
HOTĂRÂREA NR.12. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Muntean Maria pentru inițierea depunerii
unui proiect finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, care urmează a
fi implementat de către Centru de Transfer Tehnologic al UAB.
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă cererea dnei Coșereanu Andreea pentru închirierea sălii de sport în
data de 08.02.2020, pentru desfășurarea unor activități sportive – baschet, cu tariful de 100 lei/oră.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
RECTOR
prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz

Oficiu Juridic
Rotar Claudia

Secretar șef UAB
Hava Cristina
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