UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 21/9388/29.05.2020
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 29.05.2020
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit on_line în
data de 29.05.2020,
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 avizează și se supun aprobării Senatului:
- Metodologia privind regimul actelor de studii și a documentelor universitare în cadrul Universității
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, (ediție nouă, elaborată în baza Ordinului MEC nr.
4156/27.04.2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadrul privind regimul actelor de studii și a
documentelor universitare în sistemul de învățământ superior).
- Procedura operațională SEAQ_PO_SG_02 privind regimul actelor de studii și a documentelor
universitare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei inf. Otilia Despa privind achiziția serviciilor de activare
și implementare a modulului Plăți on-line, integrat în sistemul de management universitar UMS, cu o valoare
estimată de 21.000 lei (TVA inclus).
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Lucian Marina, nr. 8848/21.05.2020,
privind angajarea unor persoane, cu contract de muncă pe durată determinată și timp parțial, în cadrul proiectului
CNFIS-FDI-2020-0328, conform documentului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Andreea Muntean privind încheierea unui
contract de închiriere cu SC MERCUR CITY SRL, pe o durată de 2 luni, în vederea afișării unui benner publicitar
pentru promovarea Admiterii 2020, pe fațada clădirii.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei inf. Otilia Despa privind achiziția pachetului software
antivirus, pentru 303 stații de lucru și 50 de mașini virtuale din cadrul UAB, pe o perioadă de 3 ani, cu o valoare
estimativă de 84.000 lei (TVA inclus).
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin, nr. 9169/27.05.2020,
privind achiziția unei aplicații legislative, în valoare de 7199 lei + TVA, suportată din bugetul proiectului CNFISFDI-2020-0453.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin, nr.
9218/27.05.2020, privind decontarea cheltuielilor de indexare a revistei RevCad Journal of Geodesy and
Cadastre, cu o valoare de 178,50 euro, suportată din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2020-0453.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă încheierea unui parteneriat cu Școala Generală nr. 6 „Ion
Agârbiceanu” din Alba Iulia în vederea desfășurării Simpozionului Național „Ion Agârbiceanu și scriitorii
ardeleni”.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă calendarul de desfășurare a concursului pentru acordarea burselor de
performanță științifică pentru studenți, pe perioada iulie – decembrie 2020:
2 – 15 iunie înscrierea candidaților;
16 – 19 iunie 2020 – numirea comisiilor de evaluare, evaluarea dosarelor și publicarea rezultatelor;
22 – 23 iunie 2020 – depunerea și soluționarea contestațiilor;
25 – 27 iunie 2020 – publicarea rezultatelor finale, aprobarea în CA și încheierea contractelor cu
beneficiarii burselor.
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HOTĂRÂREA NR. 10. Se avizează și se supun Senatului spre aprobare rapoartele sintetice de evaluare
a dosarelor depuse pentru acordarea gradațiilor de merit în cadrul Facultății de Științe Economice, Facultății de
Științe Exacte și Inginerești, a Facultății de Drept și Științe Sociale și a Facultății de Teologie Ortodoxă, elaborate
de către comisiile de evaluare și validate în consiliile facultăților.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Simona Varvara, nr. 9232/27.05.2020,
privind angajarea unor persoane, cu contract de muncă pe durată determinată și timp parțial, în cadrul proiectului
CNFIS-FDI-2020-0256, conform documentului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se avizează și se supune Senatului spre aprobare modificarea comisiei de admitere
a Facultății de Drept și Științe Sociale, prin înlocuirea dnei lect. univ. dr. Ioana Pleșa cu dnei lect. univ. dr. Maria
Albu.
HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se supun Senatului spre aprobare:
- Revizia Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare
de licență pentru anul universitar 2020 – 2021 și a Regulamentului privind organizarea și
desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar
2020 – 2021, cu Anexele referitoare la numărul de locuri și taxele de studiu și Anexele referitoare
la criteriile de admitere – completate cu prevederi de desfășurare a admiterii în regim on-line.
Procedura operațională SEAQ_PO_F_04 privind procesul de organizare și desfășurare a
concursului de admitere la studii universitare de licență/masterat în sistem online.
- Revizia Regulamentului de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a
studiilor universitare de licență și masterat în anul universitar 2019-2020 – completat cu
prevederi privind desfășurarea în sistem on-line. Procedura operațională SEAQ_PO_F_03

privind procesul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor
universitare de licență și masterat în sistem on-line.
-

Formularele privind informarea studenților participanți la examenele de finalizare a studiilor și a
candidaților la admiterea 2020, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv în cadrul
activităților care se desfășoară în regim on-line și formularul Declarație consimțământ, documente
elaborate în temeiul art.13 din Regulamentul 2016/679/UE.

HOTĂRÂREA NR. 14. Se avizează și se supune aprobării Senatului Procedura operațională
SEAQ_PO_CMCSI_04 privind verificarea anti-plagiat (revizie).
HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei ing. Ana Solyom, nr. 9301/28.05.2020, privind rezilierea
contractului de proiectare și execuție pentru lucrările de intervenție pentru realizarea obiectivului de investiții
„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H a Universității „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia”, încheiat cu SC IMSAT SA și ALFA CONSTRUCT SRL.
HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se supune aprobării Senatului repartizarea pe școli doctorale a
locurilor finanțate de la buget, cu bursă și fără bursă și a locurilor cu taxă, pentru admiterea la studii universitare
de doctorat în anul universitar 2020-2021.
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