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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 16.07.2019
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
16.07.2019,
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 solicitarea Facultății de Drept și Științe Sociale privind asigurarea
serviciilor medicale, respectiv, o ambulanță cu cadru medical de specialitate și brancardier, pe durata
desfășurării probelor de aptitudini sportive, programate în data de 26.07.2019, pentru admiterea la
specializările Educație fizică și sportivă și Kinetoterapie și motricitate specială.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează referatul dnei prof. univ. dr. Popa Maria privind componența
comisiei de admitere a Facultății de Științe Economice, în sesiunea de admitere din luna septembrie 2019.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă modificarea Hotărârii CA nr. 7 din 19.03.2019 privind semnarea
Suplimentelor la diplome și a Adeverințelor de absolvire, astfel: pe formulare – tip reglementate/aprobate se
va păstra titulatura de „Rector” sub care se va înscrie titlul didactic, numele și prenumele „prof. univ. dr. Valer
Daniel Breaz”.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului cererea dnei Secanu Maria
Gianina, absolventă a Universității „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, Facultatea de Sociologie și Asistență
Socială, specializarea Asistență socială – ID, promoția 2017-2018, pentru a susține examenul de licență în
cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale, în sesiunea februarie 2020.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Cenar Iuliana, privind angajarea
persoanelor prevăzute în tabelul anexat, cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial,
în cadrul proiectului POCU/380/6/13/125040.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei Joldeș Gabriela privind organizarea concursului pentru
ocuparea postului de Coordonator partener 2, în cadrul proiectului POCU/380/6/13/125040, pe durată
determinată. Se aprobă comisiile pentru desfășurarea concursului:
Comisia de concurs:
Președinte:
prof. univ. dr. Gligor Mihai
Membri:
lect. univ. dr. Topor Dan
prof. univ. dr. Vanca Dumitru
Membru supleant:
conf. univ. dr. Moga Valer
Secretar:
Kiss Roxana
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Președinte:
prof. univ. dr. Socol Adela
Membri:
conf. univ. dr. Tamas - Szora Attila
conf. univ. dr. Ivan Oana Raluca
Membru supleant:
conf. univ. dr. Marina Lucian
Secretar:
Kiss Roxana
HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se transmit Senatului rapoartele facultăților privind evaluarea
calității personalului didactic și de cercetare pe anul 2018.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă solicitarea Consiliului Județean Alba privind organizarea
evenimentului Informare acasă! Siguranță în lume, din data de 06.08.2019, în Amfiteatrul A 9 a universității.
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HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Muntean Andreea privind încheierea
protocolului de colaborare cu Consiliul Național al Rectorilor, în vederea participării la Conferința EAIE,
Helsinki, 24 – 27 septembrie 2019 și plata taxei de participare a universității în valoare estimată de 9260 lei,
suportată din bugetul proiectului privind internaționalizarea, CNFIS-FDI-2019-0765.
HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Ienciu Ioan privind decontarea
cheltuielilor aferente indexării revistei RevCAD – Journal of Geodesy and Cadastre, în baza de date CEEOL,
în perioada iulie 2018 - decembrie 2019, în valoare de 89,25 euro, suportată din bugetul proiectului privind
cercetarea, CNFIS-FDI-2019-0660.
HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatele dnei lect. univ. dr. Muntean Maria, nr. 13526/05.07.2019
și 13527/05.07.2019, privind achiziția unor obiecte de inventar și consumabile, necesare pentru implementarea
proiectului CNFIS-FDI-2019-0660, conform listelor anexate.
HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona, privind angajarea
cu contract individual de muncă pe durată determinată, cu timp parțial, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-20190327, a persoanelor prevăzute în tabelul anexat.

Reprezentant legal și ordonator de credite
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