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

Nr. 7/ 4523/08.03.2022 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 08.03.2022 

 

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

08.03.2022, 

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 aplicarea prevederilor HCA nr. 14 din 02.11.2021 până la sfârșitul anului 

universitar 2021-2022, respectiv, nu se calculează penalizări pentru neplata la termen a taxelor de studii și a 

taxelor de cămin după ridicarea a stării de alertă, prin excepție de la prevederile contractelor de școlarizare și a 

contractelor de cazare.  

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui ec. Dragomir Cosmin privind achiziția de produse 

alimentare pentru cantina universității, cu o valoare estimată de 652.684 lei fără TVA, conform listei anexate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul Ligii Studenților din UAB pentru tipărirea unor materiale de 

promovare a activităților de recrutare a studenților în cadrul organizației.  

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Tamas Szora Attila privind achiziția de 

mobilier (mese, scaune, cuier) pentru dotarea laboratorului de comunicații, cu o valoare estimată de 11.600 lei, 

fără TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Tamas Szora Attila privind realizarea 

achiziției cu nr. 7 – echipamente pentru corpul D și corpul H, în cadrul proiectului POR 2014-2020, cod SMIS 

120779, care cuprinde 4 loturi, cu o valoare totală estimată de 629.215 lei, fără TVA. 

Comisia de evaluare a ofertelor va avea următoarea componență: 

Președinte: Tamas Szora Attila (cu drept de vot) 

Membri:  Dragomir Cosmin (cu drept de vot) 

   Despa Otilia (cu drept de vot) 

   Moisă Claudia (cu drept de vot) 

   Ruscă Daniela (cu drept de vot) 

Secretar:  Bembea Raluca (fără drept de vot) 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se avizează și se propune Senatului spre aprobare referatul dlui conf. univ. dr. 

Gabriel Bărbuleț privind transferul postului vacant de operator date – debutant (M), poz. 215, din structura 

„proiecte de cercetare”, în cadrul Secretariatului Facultății de Istorie și Filologie și transformarea lui în post de 

secretar instituție de învățământ, tr. IA , studii medii, COR 334301, în vederea scoaterii la concurs. 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Hava Cristina 


