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

Nr. 31/21855/30.09.2022 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

din data de 30.09.2022 

 

 

 

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

30.09.2022, 

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 redistribuirea locurilor finanțate de la bugetul de stat, pentru anul I de 

studii, neocupate în urma admiterii în anul universitar 2022-2023, conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă redistribuirea locurilor finanțate de la bugetul de stat, în anii de studii 

II, III și IV (licență) și anul II (master), vacantate la sfârșitul anului universitar 2021-2022, conform anexei 1 la 

prezenta hotărâre . 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă participarea Facultății de Teologie Ortodoxă la Simpozionul 

Internațional „Monumentul – Tradiție și viitor”, care va avea loc în perioada 6 – 9 octombrie 2022 la Iași. 

Participarea are ca scop promovarea programului de licență Artă sacră prin expunerea a 25/30 mozaicuri în 

cadrul expoziției „Arta mozaicului antic și bizantin”. Toate cheltuielie (transportul mozaicurilor, cazare și diurnă 

șofer UAB) vor fi suportate de către Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului referatul dlui prof.univ.dr. 

Himcinschi Mihai privind aprobarea organigramei Facultății de Teologie Ortodoxă, ca urmare a înființării 

noului Departament de Artă Religioasă. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei Lipovan Corina Ionela privind demararea procedurii 

de achiziție a serviciilor medicale de medicina muncii pentru anul universitar 2022-2023, cu o valoare estimată 

de 39.000 lei. Comisia de analiză și selecție a ofertelor va avea următoarea componență: 

Președinte:  Dragomir Cosmin 

Membri:  Solyom Ana 

   Joldeș Gabriela 

   Lipovan Corina Ionela 

   Muntean Luminița 

Secretar:  Bembea Raluca Loredana 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind reabilitarea demisolului și  

a etajului 3 din clădirea Corp D, cu o valoare estimată de 320.000 lei (TVA inclus). Comisiile vor avea 

următoarea componență: 

Comisia de evaluare a ofertelor: 

Președinte:  Dragomir Cosmin 

Membri:  Ruscă Daniela 

Solyom Ana 
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Comisia de recepție a lucrării: 

Președinte:  Dragomir Cosmin 

Membri:  Muntean George 

Solyom Ana  

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind efectuarea lucrărilor de 

reabilitare învelitoare Cămin studențesc nr. 3, cu o valoare estimată de 300.000 lei (TVA inclus). Comisiile vor 

avea următoarea componență: 

Comisia de evaluare a ofertelor: 

Președinte:  Dragomir Cosmin 

Membri:  Ruscă Daniela 

Solyom Ana 

 

Comisia de recepție a lucrării: 

Președinte:  Dragomir Cosmin 

Membri:  Muntean George 

Solyom Ana  

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind efectuarea lucrărilor de 

reabilitare a alimentării cu apă, respectiv canalizare exterioară Cămin studențesc nr. 3, cu o valoare estimată de 

126.000 lei (TVA inclus). Comisiile vor avea următoarea componență: 

Comisia de evaluare a ofertelor: 

Președinte:  Dragomir Cosmin 

Membri:  Ruscă Daniela 

Solyom Ana 

 

Comisia de recepție a lucrării: 

Președinte:  Dragomir Cosmin 

Membri:  Muntean George 

Solyom Ana  

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind efectuarea lucrărilor de 

reabilitare a instalației electrice – înlocuire tablou electric bucătarie Cantină, cu o valoare estimată de 10.000 lei 

(TVA inclus). Comisia de recepție va avea următoarea componență: 

Comisia de recepție a lucrării: 

Președinte:  Dragomir Cosmin 

Membri:  Muntean George 

Solyom Ana  

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind achiziția unui număr de 14 

buc. aparate de aer condiționat, necesare înlocuirii aparatelor existente în Cantină și dotarea camerelor de oaspeți 

din Corpul D, valoarea estimată a achiziției fiind de 70.000 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind achiziționarea unei centrale 

termice noi la  Căminul studențesc nr. 3, valoarea estimată a achiziției fiind de 20.000 lei (TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind achiziționarea unei platforme 

de ridicare pentru persoane cu handicap, neceară accesului în clădirea  Căminul studențesc nr. 5, valoarea estimată 

a achiziției fiind de 148.000 lei (TVA inclus). 
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HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind achiziția unui număr de 20 

buc. mașini de spălat rufe, necesare dotării Căminelor studențești, valoarea estimată a achiziției fiind de 60.000 lei 

(TVA inclus). 
 

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind achiziția unei mașini de 

spălat vase de capacitate mare, necesară dotării Cantinei UAB, valoarea estimată a achiziției fiind de 25.000 lei 

(TVA inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui Dragomir Cosmin privind achiziția unui număr de 10 

buc. uscătoare rufe, necesare dotării Căminelor studențești, valoarea estimată a achiziției fiind de 30.000 lei (TVA 

inclus). 

 

HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se transmite Senatului referatul studentei Mălina Bogdan, 

Președinte Liga Studenților din UAB, privind organizarea alegerilor academice parțiale pentru completarea 

locurilor vacantate din Senat și Consiliile facultăților cu reprezentanții studenților, numirea componenței comisiei 

de alegeri și calendarul pentru desfășurarea alegerilor. 

 

HOTĂRÂREA NR. 17. Se avizează și se transmite Senatului referatul dnei Pancu Carmen privind revizia 

Metodologiei de organizare și desfășurare a alegerilor academice în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia, pentru mandatul 2020–2024, ca urmare a modificării structurii organizatorice a UAB,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

începând cu anul universitar 2022-2023, pe baza notelor de fundamentare primite din partea facultăților. 

 

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă referatul dnei Roman Negoi Ana Maria de decontare a cheltuielilor 

din fondurile pentru cercetare științifică, conform Ordinului nr. 3747/28.04.2021, în valoare de 4.000 lei, 

reprezentând cheltuie materiale. 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

 

 

 

Oficiul Juridic         Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța          Carmen Pancu 


