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

Nr. 35 / 19613 / 30.09.2020
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 30.09.2020
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
30.09.2020,
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 dlui conf. univ. dr. Petru Ionescu privind angajarea cu contract
individual de muncă pe durată determinată și timp parțial a persoanelor nominalizate în tabelul anexat, în cadrul
proiectului: Erasmus+, Acțiunea Cheie 1, Contract nr. 2020-1-RO01-KA103-078312 (2020-2023).
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă redistribuirea locurilor finanțate de la bugetul de stat, pentru anii de
studii II, III și IV, neocupate la sfârșitul anului universitar 2019-2020, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
Se aprobă redistribuirea locurilor finanțate de la bugetul de stat, pentru anul I de studii, neocupate în
urma admiterii în anul universitar 2020-2021, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu privind organizarea
examenului de promovare a dnei Cotor Andreea Diana, de pe postul de Secretar III (SSD) pe postul de Secretar
III (S). Se numește comisia de examen cu următoarea componență:
Președinte:
conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu
Membri:
conf. univ. dr. Ada Hurbean
Ec. Cornelia Pădurean
Secretar:
Luminița Muntean
Se numește comisia de soluționate a contestațiilor cu următoarea componență:
Președinte:
conf. univ. dr. Cetean - Voiculescu Laura
Membri:
lect. univ. dr. Simion Mihaela Bogdana
Cristina Hava
Secretar:
Luminița Muntean
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Câmpan privind achiziția unui set
de steaguri amplasate pe clădirile universității, conform documentului anexat, cu o valoare estimată de 1800 lei
+TVA.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Carmen Paștiu privind participarea UAB,
în calitate de partener, în cadrul Acțiunii Cheie 2 – Parteneriate strategice a Programului Erasmus+- Partnership
for Digital Education Readness in the field of Higher Education (KA226-HED, aplicantul principal fiind
Universitatea din Gdansk – Polonia.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului referatul Facultății de Istorie și
Filologie privind demararea procedurilor pentru înființarea programului de studii universitare de licență
Traducere și interpretare (germană-engleză), din domeniul de licență Limbi moderne aplicate.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Andreea Muntean privind numirea comisiei
de management pentru proiectele de transfer tehnologic desfășurare în cadrul UAB, cu următoarea componență:
- prof. univ. dr. Adrian Tulbure – Director CTT
- conf. univ. dr. Manuella Kadar – Director CMP
- Nagy – Oniță Daniela – asistent management
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă cererea dnei asist. drd. Negriu – Tiucă Codruța pentru prelungirea cu
un an a contractului de muncă pe durată determinată, în baza prevederilor art. 294 (3) și art. 301 (1) din Legea nr.
1/2011.
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HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Găban Vasile Lucian privind demararea procesului
de negociere a contractului de prestări servicii încheiat cu SC RED POINT SOFTWARE SOLUTION SRL, având
ca obiect Servicii de mentenanță licențe și asistență în utilizarea Sistemului de Management Universitar –
UMS, pe o durată de 12 luni, având o valoare estimată de 42.000 lei cu TVA inclus.
Se numește comisia de negociere cu următoarea componență:
Președinte:
ec. dr. Vasile Lucian Găban
Membri:
ec. Tamara Contor
Inf. Otilia Despa
Secretar:
Daniela Rusca

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
RECTOR
prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz

Oficiul Juridic
Sanda Tomuța

Secretar șef UAB
Hava Cristina
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