UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 27/11521/01.07.2020
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 01.07.2020
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
01.07.2020,
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 CS I dr. Marius Rotar privind angajarea cadrelor didactice
și cercetătorilor numiți în comisia de îndrumare a doctorandului Barbu Ioan Daniel, în domeniul Istorie, conform
referatului nr. 11438/30.06.2020.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare modificarea comisiei de
admitere a Facultății de Istorie și Filologie prin înlocuirea dnei asist. univ. dr. Cristina Vănoagă cu dna lect.
univ. dr. Gabriela Chiciudean.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind angajarea dlui
prof. univ. dr. Vasile Burja în cadrul proiectului POCU - PROGRESSIO, cod 125040, în funcția de tutore,
conform referatului 11018/25.05.2020.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei ec. Claudia Câmpean privind redeschiderea cantinei
UAB, în regim de catering, începând cu 01.07.2020.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Câmpan privind achiziționarea a 300
buc. hanorace personalizate pentru promovarea admiterii la UAB.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă datele de achitare a tranșelor la taxele de studii în anul universitar 20202021, respectiv:
Studii universitare de licență, master și program de pregătire psihopedagogică, nivel I și II
Tranșa I – 30.10.2020 – excepție fac studenții din anul I care vor achita tranșa I la înmatriculare
Tranșa a II-a – 18.12.2020
Tranșa a III-a – 19.03.2021
Tranșa a IV-a – 17.05.2021 – excepție fac studenții din anii terminali care vor achita tranșa a IV-a până la
data de 30.04.2021
Program de pregătire psihopedagogică, în regim de curs postuniversitar, nivel I și II
Tranșa I – la înmatriculare; Tranșa a II-a – 18.12.2020; Tranșa a III-a – 19.03.2021; Tranșa a IV-a –
30.04.2021
Studii universitare de doctorat
Tranșa I – 30.10.2020 – excepție fac studenții din anul I care vor achita tranșa I la înmatriculare
Tranșa a II-a 19.04.2021
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă, în baza art. 254 și 252 din Codul Muncii, numirea comisiei pentru
constatarea și evaluarea pagubei ce trebuie recuperată aferentă sumelor achitate de UAB ca urmare a hotărârilor
judecătorești definitive pronunțate în cazul proiectului Rael, cu următoarea componență:
- ec. dr. Vasile Lucian Găban
- conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu
- jr. Sanda Tomuța
- Secretar:
Muntean Luminița
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Comisia de constatare și evaluare a pagubei va trebui să răspundă, prin documentele întocmite, la
următoarele obiective:
- existența, natura și cauzele producerii prejudiciului;
- cuantificarea prejudiciului;
- persoanele răspunzătoare;
- normele legale încălcate;
- măsuri de recuperare a prejudiciului;
- aplicabilitatea Ordonanței nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru
suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la
conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice.:
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
RECTOR
prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz

Oficiu Juridic
Rotar Claudia

Secretar șef UAB
Hava Cristina
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