UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
RECTORAT
DECIZIA nr. 411 / 6057
Din data de 23.03.2020
Rectorul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, confirmat în funcție în baza Ordinului
M.E.C. nr. 3438 din 05.03.2020,
În conformitate cu prevederile HG nr. 297/03.05.2018 pentru modificarea Normelor metodologice
pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării calculatoarelor,
aprobată prin HG 1294/2004, publicată în MO nr. 408/2018,
Având în vedere adresa MEC nr. 259/28.02.2019 privind derularea programului în anul 2020,
Având în vedere Hotărârea nr. 4 a Consiliului de Administrație din data de 20.03.2020,
DECIDE:
Art. 1 Se numește Comisia pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 la nivelul Universităţii „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia, privind acordarea unui sprijin financiar de 200 euro pentru achiziționarea
de calculatoare, în anul 2020, cu următoarea componență:
Președinte:
Conf. univ. dr. Panaite Ovidiu - Prorector
Membrii:
Conf. univ. dr. Dragolea Larisa – Președintele Comisiei Senatului pentru relații
cu studenții, absolvenții și mediul social
Ec. Contor Tamara – Contabil şef
Ec. Câmpean Claudia– Șef Serviciu Social
Adam Sebastian - Student
Secretar:
Hava Cristina – Secretar șef universitate
Art. 2. Se numește Comisia pentru soluționarea contestațiilor privind aplicarea Legii nr. 269/2004 la
nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, privind acordarea unui sprijin financiar
de 200 euro pentru achiziționarea de calculatoare, în anul 2019, cu următoarea componență:
Președinte:
Membri:
Secretar:

Prof. univ. dr. Breaz Valer Daniel – Reprezentant legal și ordonator de credite
Conf. univ. dr. Muntean Andreea – Prorector
ec. dr. Găban Vasile Lucian
Hava Cristina– Secretar șef universitate

Art. 3. Comisia prevăzută la art.1 are următoarele atribuţii:
a) afişează la loc vizibil în cadrul facultăţilor Legea nr. 269/2004, normele metodologice si lista
documentelor necesare pentru întocmirea dosarului;
b) înregistrează dosarele cuprinzând cererile si documentele anexate cu număr si dată;
c) verifică existenţa tuturor documentelor necesare prevăzute de prezentele norme metodologice si
certifică conformitatea cu originalul;
d) după verificarea documentelor eliberează persoanelor beneficiare un document care să ateste primirea
dosarului;
e) verifică eligibilitatea solicitanţilor si înregistrează pe portalul pentru achiziţii PC cu ajutor financiar
studenţii eligibili;
f) după aprobarea cererilor de ajutor, eliberează beneficiarilor Legii nr. 269/2004 bonurile valorice
pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare si
înregistrează eliberarea acestora;
g) după achiziţionarea calculatorului de către fiecare student beneficiar al Legii nr. 269/2004, primeşte
documentele doveditoare ale achiziţiei (factura sau factura fiscală, după caz, si procesul-verbal de
predare-primire a calculatorului). Cele două documente se vor depune de către student în copie, cu
condiţia ca la depunerea lor solicitantul să prezinte si actele în original. Comisia si solicitantul vor
semna copiile depuse pe fiecare pagină pentru conformitate cu originalul;
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h) întocmește si transmite Comisiei centrale din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale situaţia
centralizatoare a documentelor doveditoare ale achiziţionării calculatoarelor de către beneficiari, în
vederea obţinerii alocaţiilor bugetare necesare plăţii furnizorilor;
i) informează Comisia centrală asupra situaţiei cererilor depuse, situaţiei eliberării bonurilor valorice,
achiziţionării de calculatoare, cererilor de decontare depuse de către agenţii economici, efectuării
plăţilor către agenţii economici.
j) Comisiile constituite la nivelul fiecărei universităţi asigură preluarea certificatului digital care permite
accesul protejat la portalul pentru achiziţii calculatoare cu ajutor financiar si asigură introducerea în
portalul pentru achiziţii calculatoare cu ajutor financiar a tuturor informaţiilor despre beneficiarii
acestui ajutor.
Membrii comisiilor constituite la nivelul fiecărei universităţi răspund disciplinar conform
prevederilor legale.
Art. 4. Prezenta decizie se comunică:
- Biroului Personal Salarizare
- Persoanelor în cauză
- Secretar Şef

RECTOR
prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz

Oficiul Juridic
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