UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 40/23896/29.10.2020
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 29.10.2020
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
29.10.2020,
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 prof. univ. dr. Diana Câmpan privind încheierea
acordului de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba având ca obiectiv organizarea în comun a
Conferinței tematice practice adresate profesorilor de limba și literatura română din județul Alba.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se înaintează Senatului cererea nr. 22178/12.10.2020 privind solicitarea de
susținere a examenului de licență în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale, cu aviz negativ.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Manuella Kadar privind încheierea unui
parteneriat cu Asociația Xeo din Alba Iulia în vederea participării în calitate de partener în cadrul proiectului cu
titlul „ReLief Present”.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Andreea Muntean privind achiziția
serviciilor de înregistrare la OSIM a denumirii și a logo-ului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu
o valoare estimată de 11000 lei.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Andreea Muntean privind decontarea
cheltuielilor aferente taxei de participare a dnei Ana Maria Roman Negoi la conferința Enformation – Romanian
Conference for Education and Research, conform documentului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ovidiu Panaite privind plata taxelor pentru
înregistrarea în RNCIS a programelor de studii universitare de licență, conform referatului anexat, nr.
23819/28.10.2020.
HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se transmite Ministerului Educației și Cercetării cererea studentei
Basarab Elena, din Republica Moldova, cu propunerea de schimbare a programului de studii, de la Marketing la
Drept și emiterea unei noi aprobări de școlarizare.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Dorin Popa privind angajarea, în cadrul
proiectului PN-III-P2-2.1-PED-2019-3739, a persoanelor nominalizate în tabelul anexat, cu contract individual de
muncă pe durată determinată și timp parțial.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Corina Rotar privind organizarea
concursului pentru ocuparea postului de Laborant debutant (S) – științe inginerești, în cadrul Facultății de Științe
Exacte și Inginerești. Se aprobă comisiile de concurs cu următoarea componență:
Comisie de concurs
Președinte:
conf. univ. dr. Corina Rotar
Membri:
conf. univ. dr. Dorin Popa
prof. univ. dr. Adrian Tulbure
Membru supleant: conf. univ. dr. Andreea Begov-Ungur
Secretar:
lect. univ. dr. Roxana Bostan
Comisia de soluționare a contestațiilor
Președinte:
conf. univ. dr. Mircea Rîșteiu
Membri:
prof. univ. dr. Levente Dimen
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lect. univ. dr. George Voicu
Membru supleant: conf. univ. dr. Remus Dobra
Secretar:
lect. univ. dr. Alexandru Avram
HOTĂRÂREA NR. 10. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare înființarea domeniului de
masterat Muzică, cu programul de studii universitare de master Educație muzicală, folclor și culturi muzicale, la
propunerea Departamentului de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă din cadrul Facultății de Teologie
Ortodoxă.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor pentru achiziția a 2
calculatoare (unitate centrală, monitor, tastatură, mouse, boxe) necesare secretariatului DPPD.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare Metodologia privind
activitatea de susținere a inspecțiilor speciale și a lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea/echivalarea
gradului didactic I în sistem on-line.
HOTĂRÂREA NR. 13. Se avizează și se transmite Senatului spre aprobare Ghidul privind desfășurarea
și finalizarea activității de practică pedagogică pentru anul universitar 2020-2021.
HOTĂRÂREA NR. 14. Prin excepție de la prevederile contractelor de școlarizare și ale contractelor de
cazare referitoare la calculul penalităților, începând cu data de 31.10.2020, pe toată perioada stării de urgență sau
a stării de alertă, instituite din cauza pandemiei de COVID19, nu se calculează penalități pentru neplata la termen
a taxelor de studii, respectiv a taxei de cămin. Termenele limită de plată a taxelor aferente anului universitar
2020-2021 rămân cele prevăzute în contractele de studii, respectiv de cazare.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
RECTOR
prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz

Oficiul Juridic
Sanda Tomuța

Secretar șef UAB
Hava Cristina
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