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

Nr. 23/9655/04.06.2020 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 04.06.2020 

 

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

data de 04.06.2020, 

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 Tătar Corina privind achiziția publicațiilor solicitate de 

Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă, în valoare de 440,5 lei, conform listei anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei Tătar Corina privind achiziția publicațiilor solicitate de 

Departamentul de Științe Sociale, în valoare de 4040 lei, conform listei anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Felix Narcis Nicolau privind angajarea în 

regim plata cu ora a cadrelor didactice numite în comisia de îndrumare a doctorandei Melenceanu (Gîscă) Raisa, 

domeniul Filologie, conform documentului anexat, nr. 9585/03.06.2020.  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Sorinel Căpușneanu privind angajarea în 

regim plata cu ora a cadrelor didactice numite în comisia de îndrumare a doctorandei Laslo Cristina Veleria, 

domeniul Contabilitate, conform documentului anexat, nr. 9586/03.06.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui CS I dr. Marius Rotar privind angajarea în regim plata cu 

ora a cadrelor didactice numite în comisia de îndrumare a doctorandului Goron Alin, domeniul Istorie, conform 

documentului anexat, nr. 9584/03.06.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor privind componența comisiilor 

pentru susținerea examenelor în vederea acordării gradului didactic II, sesiunea august 2020, pentru categoriile 

Învățători/Educatori/Profesori I, conform tabelelor anexate. 

 

 HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Carmen Paștiu pentru achiziția obiectelor 

de inventar prevăzute în tabelul anexat, necesare desfășurării activităților în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-

0061 privind SAS – UAB. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă alocarea a 10 locuri, din numărul de locuri repartizate statistic, pentru 

admiterea la studii universitare de licență a absolvenților cu diplomă de bacalaureat care provin din sistemul de 

protecție socială. În cazul în care aceste locuri nu se ocupă acestea vor fi repartizate care ceilalți candidați. 

 

  
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 
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