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

Nr. 37/ 21833 / 08.10.2020
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
adoptate prin vot electronic în data de 08.10.2020
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în ședința online în data de 01.10.2020,
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 dnei inf. Otilia Despa privind demararea procedurilor pentru
scoaterea la concurs a postului vacant de Informatician III (SSD), poz. 83, din cadrul Biroului IT.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului propunerea Departamentului de
Educație Fizică și Sport pentru depunerea la ARACIS a documentației în vederea obținerii acreditării specializării
Kinetoterapie și motricitate specială,.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Lucian Marina privind prelungirea
contractelor de muncă, pe durată determinată și timp parțial, ale persoanelor nominalizate în tabelul anexat,
angajate în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0328.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Lucian Marina privind angajarea
persoanelor nominalizate în tabelul anexat, cu contracte individuale de muncă pe durată determinată și timp
parțial, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0328.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul Departamentului de Filologie privind desfășurarea unor
activități didactice din cadrul Anului pregătitor de învățare a limbii române.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Cosmin Popa Gorjanu privind susținerea
financiară a costurilor de publicare a revistei trimestriale Altarul Reîntregirii, pe anul 2020, în cuantum de 3118,50
lei cu TVA, din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2020-0453.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Diana Câmpan privind achiziția unei vitrine
expoziționale verticale pentru prezentarea materialelor personalizate de promovare a UAB, în valoare estimată de
520 euro +TVA.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului cererea dnei conf. univ. dr. Ildiko
Tulbure pentru desfășurarea unor activități didactice în semestrul I al anului universitar 2020-2021 în cadrul
Universității Politehnica din București.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă solicitarea Asociației XEO, reprezentată prin dna Besoiu Adina, pentru
alocarea unui spațiu în incinta UAB în vederea desfășurării activităților de laborator de către echipa de robotică.
Se aprobă încheierea unui acord de colaborare între UAB și Asociația XEO cuprinzând inclusiv protocoale de
acces și utilizare a spațiului alocat.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Atila Tamas-Szora privind modificarea
componenței echipei de implementare a proiectului Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul
corpului D și corpului H al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin înlocuirea dnei Rotar Claudia
cu dna Sanda Tomuța, în calitate de responsabil juridic și includerea atribuțiilor specifice în fișa postului.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ionescu privind desfășurarea etapei
a III-a a selecției pentru finanțarea granturilor de predare sau cercetare-formare în străinătate, a cadrelor didactice
și cercetătorii UAB, finanțate prin proiectul CNFIS-FDI-2020-0196, cu următorul calendar:
08.10.2020 – lansare competiție
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09 – 15.10.2020 – depunerea dosarelor
16-19.10.2020 – evaluarea dosarelor
19.10.2020 – publicarea rezultatelor și a listei de rezervă – 19.10.2020
20.10.2020 – depunerea contestațiilor
21.10.2020 – rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale
25.10.2020 – 15.12.2020 – implementarea proiectelor
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei asist. univ. drd. Adela Neamțu privind încheierea
acordurilor de parteneriat care au ca scop desfășurarea lucrărilor practice, a seminariilor, aplicațiilor practice și a
stadiilor de practică, de către studenții specializării Kinetoterapie și motricitate specială.
HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare Strategia cercetării științifice
a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru perioada 2020 – 2024.
HOTĂRÂREA NR. 14. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare:
- Revizia Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de
abilitare, conform OMEC 5229/2020.
- Revizia Procedurii operaționale privind depunerea, susținerea și evaluarea rapoartelor de
progres științific ale doctoranzilor și a tezei de doctorat în fața comisiilor de îndrumare, conform
OMEC 5229/2020.
- Revizia Metodologiei privind recunoașterea automată, în cadrul Universității „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ
superior acreditate din străinătate.
- Revizia Metodologiei privind recunoașterea automată, în cadrul Universității „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia, a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu
profesional, obținute în instituții de învățământ superior acreditate din străinătate.
HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dnei Corina Tătar privind casarea fizică a lucrărilor de licență
și disertație depuse în cadrul Bibliotecii, aferente anilor 2010, 2011, 2012, conform listelor anexate.
HOTĂRÂREA NR. 16. Consiliul de administrație ia act de situația privind veniturile și cheltuielile
înregistrate în perioada 01.01. – 30.09.2020, pentru admiterea în anul universitar 2020-2021.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
RECTOR
prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz

Oficiul Juridic
Sanda Tomuța

Secretar șef UAB
Hava Cristina
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