UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 9 / 5008 / 05.03.2020
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 05.03.2020
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
05.03.2020,
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 privind achiziția serviciilor de
telefonie fixă și mobilă, pe o perioadă de 24 de luni, cu o valoare estimativă de 60.000 lei/an, fără TVA.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei jr. Rotar Claudia privind plata sumei de 220 lei,
reprezentând avansul către executorul judecătoresc în sumă de 200 lei și taxa judiciară de timbru de 20 lei,
pentru executarea silită a debitorilor care au făcut obiectul dosarului nr. 2805/176/2019.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona privind plata taxelor
necesare pentru verificarea și validarea de către RNCIS a două noi calificări universitare, aferente
specializărilor de studii universitare de master: Terapie ocupațională și inserție socială (domeniul Psihologie)(1346 RON) și Religie și geopolitică (domeniul Teologie) – 336 RON.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se avizează și se propune aprobării Senatului referatul dlui conf. univ. dr.
Bărbuleț Gabriel privind cadrele didactice care efectuează activități didactice, în regim de plata cu ora,
aferente postului de lector, poziția 16, din statul de funcții al Departamentului de Filologie, pe perioada absenței
titularului.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Corcheș Mihai privind plata taxelor
necesare pentru verificarea și validarea de către RNPP a cursului postuniversitar Administrarea afacerilor –
antreprenoriat, inovare, economie digitală, organizat în cadrul proiectului CEO Antreprenor –
Competitivitate, Excelență, Oportunitate!, finanțat prin POCU, cod 124185, în valoare de 1346 RON, suportate
din fondurile proiectului.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă cererea dlui Poptean Liviu Sebastian privind închirierea sălii de
sport a UAB pentru desfășurarea unor activități sportive (fotbal), cu tariful de 100 lei/oră.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian privind demararea
procedurilor de scoatere la concurs a postului vacant de consilier juridic debutant (S), poz. 19, în cadrul
Serviciului Tehnic și de Investiții.
HOTĂRÂREA NR. 8. se aprobă încheierea acordului de parteneriat cu Liceul Tehnologic „Dorin
Pavel” din Alba Iulia, pe o durată de 4 ani, având ca obiect colaborarea celor două instituții în interesul
studenților, elevilor și a cadrelor didactice prin realizarea în comun a unor programe, acțiuni, activități și
proiecte cu caracter informațional, asistențial și aplicativ.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se avizează și se propune aprobării Senatului completarea Comisiei de etică și
deontologie universitară cu reprezentantul studenților, în persoana studentului Bândean Adrian, anul I TP.
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