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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 10.04.2020 

 

Consiliul de Administrație al  Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, consultant on-line, 

în data de 10.04.2020, 

În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Cartei 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

 
HOTĂRĂȘTE prin vot electronic: 

 

HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind achiziția produsului 

software „Dezvoltarea unui nou raport: Foaie matricolă anexă la Certificatul de absolvire a Programului de 

pregătire psihopedagogică, nivel I – licență, nivel II – master și nivel I și II în regim postuniversitar”, 

implementat de RED POINT SOFTWARE SOLUTION SRL. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă cererea dlui Marcel Adam privind restituirea sumei plătită ca avans 

pentru închirierea sălii de sport, conform contractului de închiriere nr. 956/18.11.2019 și documentelor de plată 

anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Marina Lucian, director al proiectului finanțat 

prin CNFIS-FDI-2020-0328, cu titlul „Program integrat instituțional de suport, motivare și consiliere 

pentru elevi și studenți în risc, pentru acces la învățământul superior, echitate și menținerea în educație ”, 

pentru angajarea în cadrul proiectului a persoanelor nominalizate în documentul anexat, cu nr. 6929/09.04.2020, 

cu contract de muncă pe durată determinată și timp parțial. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei ing. Joldeș Gabriela privind amânarea organizării 

examenelor de promovare în grade profesionale superioare, programate în perioada 15 – 20 aprilie 2020, până la 

o dată ulterioară stabilită de Consiliul de Administrație.  

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează și se transmit Senatului spre aprobare comisiile pentru examenele de 

finalizare a programului de pregătire psihopedagogică, nivel I și II, promoția 2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se transmit Senatului spre aprobare comisiile de admitere în anul 

universitar 2020-2020, la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, respectiv, Comisia centrală 

de admitere, Comisia de admitere a studenților străini, Comisia tehnică de admitere. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona, director al proiectului 

CNFIS-FDI-2020-0256, privind angajarea cu contract de muncă pe perioadă determinată și timp parțial a 

persoanelor nominalizate conform referatului nr. 6987/10.04.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana, cu nr. 6988/10.04.2020, privind 

încheierea unui nou contract de furnizare servicii de suport tehnic și mentenanță pentru aplicația INDOSOFT, în 

valoare de 9000 lei/12 luni. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana, cu nr. 6498/31.03.2020, privind 

alocarea sumelor necesare pentru continuarea lucrărilor de reabilitate a fațadei principale a clădirii - corp C a 

UAB, în valoare de 110.000 lei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Gligor Mihai, cu nr. 6984/10.04.2020,  

privind angajarea persoanelor numite în comisia de îndrumare a doctorandei Iordache Irina Diana, domeniul 

Contabilitate, cu contract de muncă pe durată determinată și timp parțial, conform documentului anexat.  

 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

Oficiu Juridic        Secretar șef UAB 

             Hava Cristina 

           
           


