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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 03.04.2020 

 

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

în data de 03.04.2020, 

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. Consiliul de Administrație ia act de demisia dlui conf. univ. dr. Bărbuleț Gabriel 

din funcția de director al Departamentului de Filologie ca urmare a numirii în funcția de Decan al Facultății de 

Istorie și Filologie. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se avizează propunerea dlui conf. univ. dr. Bărbuleț Gabriel în calitate de Decan 

al Facultății de Istorie și Filologie pentru numirea provizorie în funcția de Director al Departamentului de 

Filologie a dnei lect. univ. dr. Wainberg Drăchiciu Iuliana, până la ocuparea funcției prin alegeri stabilite de 

Senat. 

 

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă înscrierea în platforma www.brainmap.ro a cadrului didactic conf. 

univ. dr. Topor Dan Ioan în vederea participării la selecția membrilor CNATDCU. 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă înscrierea în platforma www.brainmap.ro a cadrului didactic prof. 

univ. dr. Iordăchescu Teodora în vederea participării la selecția membrilor CNATDCU. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă înscrierea în platforma www.brainmap.ro a cadrului didactic prof. 

univ. dr. Câmpan Diana în vederea participării la selecția membrilor CNATDCU. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă înscrierea în platforma www.brainmap.ro a cadrului didactic prof. 

univ. dr. Gligor Mihai în vederea participării la selecția membrilor CNATDCU. 

 

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă înscrierea în platforma www.brainmap.ro a cadrului didactic CS I dr. 

Rotar Marius în vederea participării la selecția membrilor CNATDCU. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se avizează se propune spre aprobare Senatului propunerea dlui prof. univ. dr. 

Luha Vasile privind înlocuirea dnei conf. univ. dr. Paștiu Carmen din Comisia de etică și deontologie 

universitară, ca urmare a numirii sale în funcția de Prodecan al Facultății de Științe Economice și înlocuirea sa 

cu dna conf. univ. dr. Moisă Claudia.  

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Se avizează și se transmit spre aprobare Senatului comisiile de admitere la studii 

universitare de licență și masterat, în anul universitar 2020 – 2021, în cadrul Facultății de Științe Economice. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana, nr. 6500/03.04.2020, privind 

achiziția serviciilor de furnizare gaze naturale, pe o perioadă de 12 luni, pentru toate clădirile ce aparțin 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în valoare estimativă de 1.066.250 RON, exclusiv tarifele 

reglementate ANRE, acciza și TVA. 

Se aprobă numirea comisiei de evaluare a ofertelor cu următoarea componență: 

Președinte: ec. dr. Găban Vasile Lucian 

Membri:  ing. Solyom Ana 

    Rusca Daniela 

 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

RECTOR 

prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz 

Oficiu Juridic        Secretar șef UAB 

Rotar Claudia           Hava Cristina 
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