UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 41/24452/05.11.2020
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 05.11.2020
Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de
05.11.2020,
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 avizează și se trimit spre aprobare Senatului propunerile Serviciului Social
privind distribuția fondului de burse alocat de la buget în semestrul I al anului universitar 2020-2021, pe tipuri
burse și facultăți, precum și cuantumul burselor de merit, de performanță și de ajutor social.
HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă fondul pentru bursele sociale și acordarea lor, în semestrul I al anului
universitar 2020-2021, studenților nominalizați conform referatului Serviciului Social avizat în Comisia socială.
Se acordă o bursă de ajutor social pentru îmbrăcăminte și încălțăminte în baza dosarului 21877/08.10.2020.
HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ionescu privind achiziția serviciilor
de formare din cadrul cursului cu titlul: Comunicare interculturală pentru internaționalizarea învățământului
superior, cu suportarea cheltuielilor din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2020-0196.
HOTĂRÂREA NR. 4. Se avizează și se supune aprobării Senatului criteriile de selecție a studenților
străini, aflați la studii pe cont propriu valutar, în vederea acordării granturilor de studii, în baza Ordinului
3236/10.02.2017.
HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Petru Ionescu privind promovarea în presa
locală a acțiunilor ce se vor desfășurata în perioada 09-13 noiembrie 2020 cu ocazia organizării săptămânii
internaționale, cu suportarea cheltuielilor din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2020-0196.
HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei Gabriela Joldeș privind plata personalului numit în
cadrul comisiilor de admitere la studii universitare de licență, masterat, program DPPD și doctorat, în anul
universitar 2020-2021, prin acordare de salarii diferențiate din venituri proprii, cu încadrare în bugetul alocat
admiterii, conform documentului anexat.
HOTĂRÂREA NR. 7. În baza Ordinului MFP/MCI 2326/2855/2017 privind stabilirea procedurii de
acordare a facilităților prevăzute de art. 60, pct. 3, din Legea 227/2015 și având în vedere procesul verbal al
comisiei de evaluare a proiectului PN-III-P2-2.1-PED-2019-3739, se aprobă acordarea facilităților fiscale pentru
persoanele angajate în proiect și care realizează venituri din salarii ca urmare a desfășurării unor activități de
cercetare-dezvoltare și inovare, începând cu 01.11.2020.
HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă cererea dlui Neag Ioan privind scutirea de la plata debitului către UAB
în vederea retragerii documentelor personale aflate în dosarul de student.
HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatele dnei conf. univ. dr. Corina Rotar privind transferul locurilor
vacantate, finanțate de la buget, în cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești, după cum urmează:
- 1 loc, anul I, de la Electronică aplicată se transferă la Informatică, anul I;
- 1 loc, anul III, de la Inginerie urbană și dezvoltare regională se transferă la Electronică aplicată, anul
III.
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