UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 28/12494/13.07.2020
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 13.07.2020
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
13.07.2020,
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 reluarea procedurilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
vacante scoase la concurs în semestrul al II-lea, 2019-2020, cu următorul calendar:
Nr.
crt.
1

Activitate

Data/Perioada/ora

Locul desfășurării

Depunerea dosarelor pentru înscrierea la
concurs (15.04.2020-17.05.2020 și 06.07
– 31.08.2020)

Data limită: 31 august
2020, ora 15.00

Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Alba
Iulia
Secretar general

Întocmirea rezoluției comisiilor de
analiză

01 – 04 septembrie 2020

Evaluarea dosarelor în cadrul
Comisiilor de analiza a îndeplinirii
condițiilor de participare la
concurs

Elaborarea avizului juridic și
transmiterea dosarelor către comisiile de
concurs

07 – 08 septembrie 2020

Oficiu Juridic
Secretar șef
Comisii concurs

4

Desfășurarea probelor de concurs

16 septembrie 2020

5

Comunicarea rezultatelor de către
comisia de concurs

17 septembrie 2020

6

Perioada de contestații

18 – 21 septembrie 2020

7

Soluționarea contestațiilor și publicarea
rezultatelor in urma contestațiilor

22 septembrie 2020

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

8

Avizarea raportului final al comisiei de
concurs în Consiliul facultății

24 – 25 septembrie 2020

Consiliile facultăților

9

Aprobarea raportului final și validarea
rezultatelor concursului de către Senat

29 septembrie 2020

Senat

2

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei ing. Gabriela Joldeș privind achiziția serviciilor
medicale de medicina muncii. Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu următoarea componență:
Președinte:
ec. dr. Vasile Lucian Găban
Membri:
ing. Ana Solyom
ing. Gabriela Joldeș
ec. Claudiu Teiușan
adm fin. Luminița Muntean
Secretar:
Delia Oprișa
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HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Mircea Râșteiu privind achiziția
materialelor consumabile necesare finalizării activităților de cercetare desfășurate în cadrul proiectului H2020BEWEXMIN, conform referatului nr. 12439/13.07.2020.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu privind
organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Șef Birou Erasmus+ și Acorduri Internaționale
(Consilier I S), poz. 228, în cadrul Centrului pentru Relații Internaționale, conform referatului nr.
8294/13.05.2020. Se numesc comisiile de evaluare a candidaților cu următoarea componență:
Comisia de concurs:
Președinte:
prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz
Membri:
conf. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu
dr. ec. Vasile Lucian Găban
Secretar:
Luminița Muntean
Comisia de soluționare contestații:
Președinte:
conf. univ. dr. Andreea Muntean
Membri:
conf. univ. dr. Ovidiu Panaite
lect. univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu
Secretar:
Luminița Muntean
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Andreea Muntean privind încheierea
unor Convenții de parteneriat cu companiile interesate, în scopul promovării educaționale a UAB, pe perioada
admiterii în anul universitar 2020-2021.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Tamaș Szora Atila privind alocarea unui
spațiu, în regim de comodat, pus la dispoziția persoanelor din cadrul grupului țintă al proiectului
POCU/90/6.13/6.14 – 108786, înregistrarea lor ca și persoane fizice autorizate, prin Oficiul Registrului
Comerțului.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Manuella Kadar privind solicitările de
parteneriat în vederea elaborării cererilor de finanțare ce vor fi depuse în cadrul competiției POCU 2014-2020,
Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectiv specific 6.13, conform tabelului anexat, cu excepția cererii
de finanțare de la poz. 4 - INOTECH Student care nu se aprobă.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă solicitarea dlui CS I dr. Marius Rotar privind angajarea cadrelor
didactice numire în comisia de îndrumare a drd. Oprea Mădălina, din domeniul Istorie, conform referatului
anexat.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă solicitarea dlui conf. univ. dr. Sorinel Căpușneanu privind angajarea
cadrelor didactice numire în comisia de îndrumare a drd. Toader Monica Ioana, din domeniul Contabilitate,
conform referatului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă solicitarea dlui conf. univ. dr. Sorinel Căpușneanu privind
angajarea cadrelor didactice numire în comisia de îndrumare a drd. Hada Izabela Diana, din domeniul
Contabilitate, conform referatului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă solicitarea dlui prof. univ. dr. Dumitru Vanca privind angajarea
cadrelor didactice numire în comisia de îndrumare a drd. Mihail Khalid Qaramah, din domeniul Teologie,
conform referatului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă solicitarea dlui prof. univ. dr. Felix Narcis Nicolau privind
angajarea cadrelor didactice numire în comisia de îndrumare a drd. Nica Andrei, din domeniul Filologie,
conform referatului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Atila Tamas Szora privind prelungirea
contractelor individuale de muncă, pe durată determinată și timp parțial, încheiate în cadrul proiectului SMIS
POCU 108786, conform referatului 12231/09.07.2020.

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă solicitarea dlui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind finanțarea
tipăririi volumului de cercetare internațională colectivă, cu titlul Biserica Ortodoxă și provocările viitorului,
cu suma de 15.000 lei, conform referatului anexat, nr. 12187/09.07.2020.
HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ileana Burnichioiu privind decontarea
sumei de 2754,69 lei reprezentând cheltuieli efectuate pentru promovarea on-line a programelor de studii ale
DIAM, în perioada 02 mai – 23 iunie 2020, pe rețelele sociale.
HOTĂRÂREA NR. 16. Nu se aprobă referatul nr. 11939/07.07.2020, al dnei conf. univ. dr. Ileana
Burnichioiu, privind decontarea sumei de 1500 lei reprezentând cheltuieli pentru promovarea on-line a
programelor de studii ale DIAM.
HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă organizarea concursului public pentru ocuparea funcției de Director
al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat, pentru mandatul 2020 – 2024, în conformitate cu
Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director al CSUD în
cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu următorul calendar:
Data limită a publicării anunțului privind organizarea concursului: 17.07.2020
Perioada de înscriere: 20.07-21.09.2020
Stabilirea și emiterea deciziei pentru Comisia de concurs: 07-10.09.2020
Acordarea avizului juridic: 22.09.2020
Desfășurarea concursului: 24.09.2020, ora 10.00; Sala: Consiliu Administrație, str. Gabriel Bethlen nr.
5 (Palat Apor), Alba Iulia
Afișarea rezultatelor: 24.09.2020
Depunerea contestațiilor: 25.09.2020
Rezolvarea contestațiilor: 27-28.09.2020
Validarea de către Senat a concursului pentru funcția de Director CSUD: 29.09.2020.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
RECTOR
prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz

Oficiu Juridic
Rotar Claudia

Secretar șef UAB
Hava Cristina

