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

Nr. 31/15949/01.09.2020
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 01.09.2020
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
01.09.2020,
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 d-lui ec. dr. Vasile Lucian Găban privind achiziția articolelor
de papetărie necesare activităților din UAB, cu o valoare estimată de 45.000 lei, fără TVA. Se numește comisia
de evaluare a ofertelor formată din:
Președinte:
ec. dr. Vasile Lucian Găban
Membri:
ing. Simona Albesc
Ing. Ana Solyom
Secretar:
Delia Oprișa
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul d-lui ec. dr. Vasile Lucian Găban privind achiziția serviciilor
de curierat, pe o perioadă de 1 an, cu o valoare estimată de 10.000 lei, fără TVA.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul d-lui ec. dr. Vasile Lucian Găban privind achiziția serviciilor
de mentenanță și asistență tehnică pentru sistemul informatic EMSYS FINANCIAR, cu o valoare estimată de
35.000 lei, fără TVA. Se numește comisia de evaluare a ofertelor formată din:
Președinte:
ec. dr. Vasile Lucian Găban
Membri:
ec. Tamara Contor
Ec. Ioana Țibea
Secretar:
Delia Oprișa
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul d-lui ec. dr. Vasile Lucian Găban privind achiziția serviciilor
de deratizare și dezinsecție pentru obiectivele administrate de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
cu o valoare estimată de 37.000 lei, fără TVA.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează solicitarea dlui lect. univ. dr. Alexandru Avram pentru susținerea
unor activități didactice, în regim de plata cu ora, în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, filiala Bistrița
– Năsăud.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Adrian Tulbure privind angajarea cu
contract de muncă pe durată determinată cu timp parțial a 2 persoane, în cadrul contractului de cercetare nr.
1045/17.12.2019, conform documentului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind prelungirea cu 3 luni
a studiilor doctorale, pe perioada 01.10.2020 – 31.12.2020, în regim financiar fără plată, în vederea finalizării
tezelor de doctorat având în vedere dificultățile de documentare în situația epidemiologică actuală.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se avizează și se supune aprobării Senatului referatul dlui prof. univ. dr. Mihai
Gligor privind pentru salarizarea în anul universitar 2020-2021 a posturilor de profesor și conferențiar, din statele
de funcții ale Școlilor Doctorale, cu tariful orar de 75 lei brut pentru profesor, respectiv 60 lei brut pentru
conferențiar.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul d-lui ec. dr. Vasile Lucian Găban privind achiziția serviciilor
și a lucrărilor necesare pentru asigurarea utilităților (gaze naturale, energie electrică, apa, canalizare) și a
branșamentelor aferente pentru căminul studențesc aflat în construcție, amplasat pe str. Pinului 45, cu o valoare
estimată de 1.607.668 lei conform devizului general faza SF.
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HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă încheierea unui nou contract de comodat, cu Clubul Sportiv
Universitatea din Alba Iulia, pentru folosința gratuită a sălii de sport situată în str. V. Alecsandri.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu privind achiziția
cărților cuprinse în lista anexată, în valoare de 32.000 lei, suportată din bugetul proiectului CNFIS-FDI-20200453.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei asist. univ. dr. Adina Nicolescu-Șeușan privind
decontarea cheltuielilor de transport a studenților, a cadrelor didactice și a materialelor necesare desfășurării
activităților aferente disciplinei Stagiu de practică în activități turistice (EFS anul II), precum și a celor aferente
alocației de hrană pentru participanți.
HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul nr. 15872/02.09.2020, pentru anularea procedurii de achiziții
conform anunțului de participare nr. CN1019886/19.03.2020 – aflat în curs de derulare, aferentă obiectivului
„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H a Universității „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia”, finanțat prin POR 2014-2020, cod SMIS 120779, respectiv:
- Dotări Corp D și Corp H (mobilier) – pentru LOT 2, având o valoare estimată de 1.136.229.86 lei fără
TVA;
Anularea se bazează pe prevederile art. 212, alin. (1), lit c) și alin (2) din Legea nr. 98/2016, respectiv
art. 187(3^1) din Legea 98/2016, și art. 32 al. (10) din HG 395/2016, actualizată.
După anulare se va reface documentațiile de atribuire și se va relua procedura de achiziție cu încadrarea
în termenul de finalizare a contractului de finanțare.
HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul nr. 15872/02.09.2020, pentru anularea procedurii de achiziții
conform anunț de participare nr. CN 1023366/04.08.2020 – aflata în curs de derulare, aferenta obiectivului
„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H a Universității „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia”, finanțat prin POR 2014-2020, cod SMIS 120779, respectiv:
- Achiziția de echipamente (hard și soft) având o valoare estimată de 2.774.326,76 lei fără TVA.
Anularea se bazează pe prevederile art. 212, al. (1), lit. c), al. (2) respectiv art. 187(3^1) din Legea
98/2016, și art. 32 al. (10) din HG 395/2016, actualizată.
După anulare se va reface documentațiile de atribuire și se va relua procedura de achiziție cu încadrarea
în termenul de finalizare a contractului de finanțare.
HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Dan Topor privind plata cotizației anuale
a UAB către Asociația Facultăților de Științe Economice din România, în valoare de 3500 lei, în calitate de
membră a acesteia.
HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Mihai Corcheș pentru angajarea a 2
persoane, cu contract de muncă pe durată determinată și timp parțial, în cadrul proiectului POCU 2014-2020, cod
124185, conform documentului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Manuella Kadar privind încheierea unui
protocol de colaborare pentru selecția națională a European Digital Innovation Hubs (EDIH), având ca obiect
creșterea competitivității regionale prin accelerarea inovării digitale atât în industrie cât și în sectorul public.
HOTĂRÂREA NR. 18. Se avizează și se propune aprobării Senatului revizia Metodologiei de
recunoaștere automată a funcțiilor didactice obținute în cadrul unor instituții de învățământ superior acreditate
din străinătate, în vederea operaționalizării acesteia prin intermediul PCUe.
HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă referatul dnei ing. Corina Tătar privind demararea procedurilor de
inventariere a fondului de publicații din cadrul Bibliotecii UAB, începând cu 07.09.2020. Se numește comisia de
inventariere cu următoarea componență:
Președinte:
Corina Tătar
Membri:
Lavinia Iclezan
Iustina Oprea
Secretar:
Eugenia Panaite

2

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

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă cererea dnei Mera Crina Gabriela pentru scutirea de la plata debitului
înregistrat către UAB, aferent anului universitar 2018-2019.
HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă referatele CSUD privind retribuirea comisiilor de doctorat numite
pentru analiza și susținerea tezelor de doctorat de către următorii doctoranzii: Chira (Mârza) Nicoleta Elena
(Filologie), Sărac (Hașa) Emilia Camelia (Istorie), Cîmpan (Deju) Georgeta (Istorie), Cosmin Lazăr (Teologie),
Dumitraș (Suciu) Camelia (Filologie), Săcărea (Coldea) Elena Teodora Mihaela (Filologie).
HOTĂRÂREA NR. 22. Se avizează modificarea calendarului de desfășurare a concursului de
acordare a gradației de merit pentru personalul didactic auxiliar și revizia metodologiei având în vedere
observațiile și amendamentele depuse la forma inițială a metodologiei.
Depunerea dosarelor de concurs – 05.10. – 09.10.2020, între orele 9.00 -15.00
Verificarea dosarelor, acordarea punctajului, elaborarea clasamentului – 12.10 – 14.10.2020
Afișarea clasamentului – 14.10.2020, ora 15.00
Depunerea contestațiilor – 15.10.2020, între orele 9.00 – 16.00
Soluționarea contestațiilor – 16.10.2020,între orele 8.00 – 14.00
Afișarea clasamentului final – 16.10.2020, ora 15.00
Aprobarea propunerilor de acordare a gradațiilor de merit în cadrul CA – până la data ședinței Senatului
din luna octombrie 2020
Validarea propunerilor de acordare a gradațiilor de merit de către Senat – în ședința din luna octombrie
2020
HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă numărul de locuri alocate pe specializări/programe de studii pentru
concursul de admitere la studii universitare de licență și masterat, sesiunea septembrie 2020, conform
Anexei.
HOTĂRÂREA NR. 24. Se aprobă repartizarea a 2 locuri suplimentare, fără bursă, pentru admiterea
la studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2020, la Școala Doctorală de Filologie, respectiv la
Școala Doctorală de Teologie.
HOTĂRÂREA NR. 25. Se aprobă înlocuirea dlui prof. univ. dr. Emil Jurcan cu dl conf. univ. dr. Marius
Telea în comisia de evaluare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor pentru ocuparea postului de conferențiar,
poz. 20, din cadrul Departamentului de Teologie Pastorală și Muzică Religioasă.
HOTĂRÂREA NR. 26. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare modificarea calendarului de
desfășurarea a admiterii la studii universitare de doctorat în domeniul Teologie, respectiv în data de 9 septembrie
2020.
HOTĂRÂREA NR. 27. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare taxele de studii pentru anul
universitar 2020-2021, pentru toți anii de studii, pentru cetățenii români, cetățenii din țările UE/SEE/CE, românii
de pretutindeni, cetățenii străini din state terțe UE/SEE/CE, aflați la studii universitare de licență, masterat,
doctorat sau în anul pregătitor de învățare a limbii române.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
RECTOR
prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz

Oficiul Juridic
Sanda Tomuța

Secretar șef UAB
Hava Cristina
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