UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 16/7544/27.04.2020
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 24.04.2020
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
24.04.2020,
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 dnei conf. univ. dr. Varvara Simona privind plata taxelor de
acreditare a programelor de studii universitare de licență: Pedagogia învățământului primar și preșcolar –
învățământ la distanță, locația Alba Iulia și Administrarea afacerilor în limba engleză (IF), în valoare de 28.919
RON pentru fiecare program.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului comisiile de concurs, comisiile
de contestații și comisiile de analiză a îndeplinire a criteriilor de participare la concurs, pentru posturile didactice
vacante aflate în concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Topor Dan privind participarea
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de partener, la depunerea cererii de finanțare cu titlul
PROJECT CARD – ERASMUS PLUS SRTATEGIC PARTNERSHIP 203, în cadrul competiției Call 2020 Round
1 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA203 – Strategic Partnerschips for
higher education, finanțată prin programul Erasmus+, fără contribuție financiară din partea UAB.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Corcheș Mihai privind modificare
contractelor de muncă ale experților angajați în cadrul proiectului POCU – cod 124185, prelungirea acestora,
conform documentului anexat, nr. 7274 / 21.04.2020.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui inf. Mocanu Ionel, cu nr. 7304/22.04.2020, privind
achiziția unui server și a unei surse de alimentare neîntreruptibile, necesare implementării aplicației pentru
admiterea on-line, cu o valoare estimată de 27.000 lei cu TVA inclus.
HOTĂRÂREA NR. 6. Având în vedere Ordinul MEC nr 4020 din 7 aprilie a.c. privind derogarea de la
prevederile legale în domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României,
precum și Adresa MEC nr. 8880/07.04.2020, privind unele clarificări referitoare la desfășurarea unor activități
pe durata impunerii stării de urgență, se avizează și se supun spre aprobare Senatului:
- Procedură operațională privind derularea on-line a activităților didactice
- Procedură operațională privind procesul de evaluare finală on-line a studenților (examene, colocvii,
verificări pe parcurs)
- Procedura privind desfășurare on-line a unor activități în cadrul concursurilor pentru ocuparea
posturilor didactice - Anexă la Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor pentru
ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului Regulamentul privind
acordarea gradațiilor de merit personalului didactic și de cercetare din cadrul Universității „ 1 Decembrie
1918” din Alba Iulia.
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