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

Nr. 14/ 6119 / 06.04.2021 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 06.04.2021 

 

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

06.04.2021, 

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 dlui prof. univ. dr. Daniel Breaz privind achiziționarea 

echipamentelor de tip FEDR, respectiv, 4 laptopuri și o multifuncțională, cu o valoare estimată de 23.200 lei, în cadrul 

proiectului POCU 2014-2020, cod 131606. Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu următoarea componență: 

Președinte: Breaz Daniel 

Membri:  Matei Cristian 

   Corcheș Mihai 

Secretar:  Tomuța Sanda  

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă utilizarea siglei UAB cu cromatica specifică fiecărei facultăți, conform anexei. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă cererea dnei lect. univ. dr. Ionela Cioca pentru reprogramarea în anul 2021 a 

3 zile de concediu de odihnă aferente anului universitar 2019-2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Levente Dimen privind achiziția: Aplicație 

informatică platformă on-line de comunicare, în cadrul proiectului POCU/626/6/13/131605, cu o valoare estimată de 

32.000 lei, fără TVA. Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu următoarea componență: 

Președinte: Dimen Levente 

Membri:  Tîrnoveanu Sorin 

   Rusca Daniela 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Vasile Lucian Găban privind organizarea concursului 

pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I (S) din cadrul Serviciului Tehnic și de Investiții.  

Se numește Comisia de concurs cu următoarea componență: 

Președinte: ec. dr. Găban Vasile Lucian  

Membri:  Rusca Daniela 

   Solyom Ana 

Secretar:  Muntean Luminița 

Se numește comisia de soluționare a contestațiilor cu următoarea componență: 

Președinte: ec. Contor Tamara 

Membri:  Țibea Ioana 

   Tomuța Sanda 

Secretar:  Muntean Luminița 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind achitarea taxei de evaluare 

externă periodică a studiilor universitare de doctorat din cadrul IOSUD - UAB (4 școli doctorale și 4 domenii universitare 

de doctorat), în valoare de 197.616 lei.  

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei Hava Cristina privind confecționarea ștampilelor utilizate de  

structurile din cadrul UAB, precum și a sigiliului și a matriței timbru sec cu stema României, cu noua denumire: 

MINISTERUL EDUCAȚIEI.  
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Pentru casarea și scoaterea din uz a ștampilelor, sigiliilor și matrițelor neutilizabile se numește următoarea 

comisie: 

Președinte: Găban Vasile Lucian 

Membri:  Teiușan Claudiu 

   Ciobotă Virgil 

   Albesc Simona 

Secretar:  Muntean George  

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui Melinte Daniel privind achiziția unor echipamente necesare 

Centrului de Relații Internaționale, respectiv, acces point wireless 2*Gigabit Lan, cu o valoare estimată de 2250 lei și 

calculator (desktop) cu o valoare estimată de 7000 lei.  

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui Muntean George privind executarea lucrărilor de înlocuire a 

rețelei de colectare ape pluviale aferente clădirilor care adăpostesc sala de sport și centrala termică, cu o valoare estimată 

de 15.500 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei Adina Petrescu privind returnarea sumei de 1980 de euro 

cetățeanului străin Tariq Youssef, reprezentând taxa de școlarizare achitată pentru anul pregătitor de învățare a limbii 

române, având în vedere că acesta nu a obținut viza de studii.   

  

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Corina Rotar privind încheierea unui acord de 

parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, având ca scop organizarea Concursului școlar in4it – UAB 2021.  

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana privind achiziția serviciilor de furnizare a 

gazelor naturale, pe o perioadă de 12 luni, pentru toate clădirile universității, cu o valoare estimată de 643.500 lei (fără 

tarifele reglementate ANRE, acciza și TVA). Se numește comisia de evaluare a ofertelor cu următoarea componență: 

Președinte: Găban Vasile Lucian 

Membri:  Solyom Ana 

   Rusca Daniela 

 

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Dan Topor privind plata cotizației anuale a 

Facultății de Științe Economice către Asociația Facultăților Economice din România, în valoare de 3500 lei.   

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța           Hava Cristina 


