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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 30.04.2020 

 

Consiliul de Administrație al  Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 

30.04.2020, 

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 propunerea dlui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, în calitate de 

coordonator proiect partener P2, cu titlul : ”Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul 

creșterii economice - PROGRESSIO” , POCU/380/6/13/125040, privind  angajarea  persoanelor cu  contract  

individual  de  muncă  pe  durată  determinată cu  timp  parţial, conform referatului anexat, nr. 7565/27.04.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă propunerea dlui conf. univ. dr. Marina Lucian, director al proiectului 

CNFIS-FDI-2020-0328, privind modificarea numărului de ore aferente contractelor de muncă încheiate în cadrul 

proiectului, conform referatului anexat, nr. 7568/27.04.2020.   

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei ec. Contor Tamara privind plata cotizației anuale către 

Consiliul Național al Rectorilor, în valoare de 5.000 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona, director al proiectului 

CNFIS-FDI-2020-0256, privind demararea procedurilor de achiziție a serviciilor de extindere a platformei de 

gestiune a studenților (UMS) cu modul Catalog on-line, cu o valoare estimată de 50.872 lei, suportată din 

bugetul proiectului. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului, propunerea CSUD privind 

procedura de susținere publică a tezei de doctorat, inclusiv prin modalitatea on-line. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă solicitarea Oficiului de Cadastru și publicitate imobiliară Alba 

privind alocarea unei săli în cadrul UAB, în vederea desfășurării unor concursuri de angajare, în perioada 04 – 

08.05.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă numărul gradațiilor de merit ce pot fi acordate cadrelor didactice și 

de cercetare (reprezentând 16 % din numărul posturilor didactice și de cercetare) și defalcarea acestora pe 

facultăți, după cum urmează: 

Număr total de gradații de merit:  24 

Facultatea de Istorie și Filologie  5 

Facultatea de Științe Economice  4 

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești 5 

Facultatea de Drept și Științe Sociale  7 

Facultatea de Teologie Ortodoxă  3 

 

Se aprobă calendarul de desfășurare a procedurilor de acordare a gradațiilor de merit pentru cadrele 

didactice și de cercetare: 

04.05.2020 – declanșarea concursului și a depunerii dosarelor de concurs 

15.05.2020, ora 16.00 - data limită de depunerea a dosarului de concurs 

18 – 22.05.2020 – organizarea și desfășurarea concursurilor la nivelul facultăților (numirea comisiilor de 

evaluare, de contestații și desfășurarea concursului) 
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22.05.2020, ora 16.00 – data limită de comunicare a rezultatelor la nivelul fiecărei facultăți 

25 – 26.05.2020 – depunerea contestațiilor 

27.05.2020 – soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor finale 

28.05.2020 – validarea rezultatelor în consiliile facultăților 

29.05.2020 – validarea rezultatelor în Consiliul de Administrație și aprobarea lor în Senat 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

Oficiu Juridic        Secretar șef UAB 
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