UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 8 / 4260/27.02.2020

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 26.02.2020
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
26.02.2020,
În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Cartei
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
HOTĂRĂȘTE:
HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă cererea dnei asist. univ. drd. Neamțu Popescu Adela, angajată pe postul
de asistent, poz. 11 din statul de funcții al Departamentului de Educație Fizică și Sport, pentru prelungirea cu un
an a contractului individual de muncă pe durată determinată.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă cererea dlui asist. univ. drd. Ordean Mircea Nicolae, angajat pe postul
de asistent, poz. 10 din statul de funcții al Departamentului de Educație Fizică și Sport, pentru prelungirea cu un
an a contractului individual de muncă pe durată determinată.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și
Arheologie din Constanța, având ca obiect colaborarea în organizarea de manifestări cultural-educative și
promovarea, dezvoltarea și implementarea unor programe/proiecte comune.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina, în calitate de manager al
proiectului ROSE – DARIS, acord de grant 91/SGU/NC/I din 19.12.2017, pentru angajarea cu contract de muncă
pe durată determinată și timp parțial a persoanelor nominalizate conform referatului nr. 4051/25.02.2020.
HOTĂRÂREA NR. 5. Consiliul de administrație, luând act de referatul conducerii Facultății de Științe
Economice, nr. 3134/13.02.2020, privind schimbarea statutului financiar a unui student din Republica Moldova,
ca urmarea a redobândirii cetățeniei române cu domiciliul stabil în România și nedepunerea la termen a declarației
privind aceste schimbări, hotărăște luarea următoarelor măsuri:
- schimbarea statului financiar din student, român de pretutindeni, înmatriculat pe loc fără plata taxelor
de școlarizare, cu bursă, în student român, în regim cu taxă, cu încheierea contractului de studii pentru
învățământul cu frecvență, pe locuri cu taxă;
- achitarea taxei de studii anuale aferentă specializării la care este înmatriculat, pentru anul universitar
2019-2020, începând cu 01.10.2019;
- restituirea bursei de 65 euro/lună încasată de student începând cu 01.10.2019 și până în prezent;
- restituirea bursei de ajutor social încasată, începând cu 01.10.2019 și până în prezent;
- rectificarea datelor și informațiilor raportate în vederea finanțării instituționale și reglarea situației in
punct de vedere financiar contabil.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind lista cadrelor didactice
care vor coordona lucrările metodico-științifice ale cadrelor didactice admise la colocviul de admitere pentru
obținerea gradului didactic I, seria 2020-2022.
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