UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 15 / 7254/16.04.2020
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 16.04.2020
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în ședința on-line,
din data de 16.04.2020,
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 dlui conf. univ. dr. Marina Lucian, director al proiectului
finanțat prin CNFIS-FDI-2020-0328, cu titlul „Program integrat instituțional de suport, motivare și consiliere
pentru elevi și studenți în risc, pentru acces la învățământul superior, echitate și menținerea în educație ”,
privind achiziția serviciilor informatice de implementare a modulului de admitere on-line, cu o valoare estimată
de 75.000 RON, fără TVA.
Se numește comisia de evaluare a ofertelor pentru achiziția modulului de admitere on-line cu următoarea
componență:
Președinte:
inf. Despa Otilia
Membri:
conf. univ. dr. Marina Lucian
lect. univ. dr. Cioca Ionela
ing. Solyom Ana
Secretar:
Muntean Luminița
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Paștiu Carmen, director al proiectului
finanțat prin CNFIS-FDI-2020-0061, cu titlul „SAS UAB - Promotor al spiritului antreprenorial”, pentru
angajarea cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a persoanelor nominalizate în
referatul anexat, nr. 7192/15.04.2020.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin, director al
proiectului privind cercetarea, finanțat prin CNFIS-FDI-2020-0453, pentru angajarea cu contract individual de
muncă pe durată determinată și timp parțial a persoanelor nominalizate conform referatului anexat, nr.
7193/15.04.2020.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Aldea Mihaela, nr. 7203/15.04.2020,
privind modificarea alocării orelor din postul de asistent, poz. 35, vacant, conform documentului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ionescu Petru, director al proiectului
finanțat prin CNFIS-FDI-2020-0196 cu titlul „Consolidarea și implementarea politicilor pentru
internaționalizarea UAB”, pentru angajarea cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp
parțial a persoanelor nominalizate conform referatului anexat, nr. 6852/07.04.2020.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ionescu Petru, director al proiectului
finanțat prin CNFIS-FDI-2020-0196 cu titlul „Consolidarea și implementarea politicilor pentru
internaționalizarea UAB”, pentru achiziția în cadrul proiectului a serviciilor de promovare internațională a 8
programe educaționale, de nivel licență, masterat și doctorat, prin intermediul platformei SmartHub, cu o
valoare estimată de 6400 euro.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Muntean Andreea privind decontarea
cheltuielilor eferente asigurării mesei de Paște pentru studenții cazați în căminele studențești pe perioada stării
de urgență, în valoare de 2000 lei.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Tulbure Adrian, cu nr. 7251/16.04.2020,
privind achiziția componentelor din lista anexată, necesare pregătirii studenților care vor participa la Sesiunea
națională a studenților de la inginerie electrică, electronică și calculatoare, în luna iulie 2020, în valoare
estimată de 1100 RON.
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HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă Calendarul de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea
posturilor didactice vacante, în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020:
Nr.
crt.
1

Activitate

Data/Perioada/ora

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la
concurs

Data limită: 19 iunie 2020,
ora 15.00

Întocmirea rezoluției comisiilor de analiză

22 - 23 iunie 2020

Elaborarea avizului juridic și transmiterea
dosarelor către comisiile de concurs

24 – 29 iunie 2020

4

Desfășurarea probelor de concurs

07 iulie 2020

5

Comunicarea rezultatelor de către comisia
de concurs și afișarea lor la sediul facultății

08 iulie 2020

6

Perioada de contestații

09 – 13 iulie 2020

7

Soluționarea contestațiilor și publicarea
rezultatelor in urma contestațiilor
Avizarea raportului final al comisiei de
concurs în Consiliul facultății
Aprobarea raportului final și validarea
rezultatelor concursului de către Senat

14 iulie 2020

2

8
9

Locul desfășurării
Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5
Alba Iulia
Secretar general
Comisii analiza

15 – 22 iulie 2020

Oficiu Juridic
Secretar șef
Comisii concurs
Locul și ora desfășurării
probelor se vor comunica
candidaților cu minim 5 zile
lucrătoare înainte de
desfășurarea probelor
Comisii concurs
Avizierul facultăților
Site-ul UAB
Se înregistrează la
Registratura UAB și se depun
la secretariatele facultăților
Comisii de contestații
Secretariate facultăți
Consiliile facultăților

22 – 31 iulie 2020

Senat

În vederea desfășurării concursurilor, departamentele cu posturi scoase la concurs vor înainta, până la
data de 24.04.2020, comisiile de analiză a îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, a comisiile de
concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor, pentru avizare în CA și apoi spre aprobare în ședința
Senatului din 29.04.2020.
De asemenea, Directorii de departament vor transmite până la data de 23.04.2020, în format electronic
(pdf), la adresa chava@uab.ro, documentele obligatorii pentru încărcarea platformei MEC și a site-ului UAB
aferente concursurilor, respectiv:
- lista cu locul și ora de desfășurare a concursurilor;
- tematica și bibliografia de concurs pentru posturile de lector și asistent.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se avizează numirea comisiei de admitere pentru specializarea Pedagogia
învățământului primar și preșcolar, forma de învățământ ID - Deva, cu următoarea componență:
Președinte:
prof. univ. dr. Dimen Levente
Membri:
lect. univ. dr. Iordăchescu Dan Grigore
inf. Târnovean Sorin
Secretari:
Nanu Paula
Beșcucă Raluca

Oficiu Juridic

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
RECTOR
prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz
Secretar șef UAB
Hava Cristina

2

