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1. S-a aprobat Regulamentul de burse R-05-16, E3R2, înregistrat cu nr. 21414.
2. S-a luat cunoștință de Planul de audit pentru recertificarea Sistemului Integrat de Management din
Universitate, stabilit de comun acord cu organismul de certificare AEROQ, și comunicat prin adresa
21269.
3. S-a luat cunoștință de Hotărârile Consiliului ARACIS din ședința din data de 28.11.2013, descărcate
de pe site-ul ARACIS și înregistrate cu nr. 21112.
4. S-a luat cunoștință de documentul 21473, prin care Biroul de relații internaționale comunică
rezultatele concursului de acordare a burselor postdoctorale ”Eugen Ionescu”. Domnul rector
informează că pe toată țara s-au acordat 47 de burse din care 7 au revenit Universității.
5. S-a aprobat referatul 21487, prin care domnul prof. Stan, în calitate de conducător de doctorat,
propune comisia pentru susținerea tezei de doctorat elaborată de domnul ing. Obreja Claudiu, în
următoarea componență: președinte – prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky, conducător doctorat –
prof.univ.dr.ing. Gheorghe Stan, referenți – prof.univ.dr.ing. Dumitru Nedelcu, Universitatea
Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, prof.univ.dr.ing. Ionel Starețu, Universitatea „Transilvania” din
Brașov, prof.univ.dr.ing. Gheorghe Brabie. Se va supune și aprobării Senatului.
6. S-a aprobat referatul 21483, prin care Școala de Studii Doctorale solicită aprobarea ediției a 4-a a
Regulamentului privind organizarea studiilor universitare de doctorat.
7. S-a aprobat referatul 21492, prin care DMC solicită revizuirea următoarelor documente: I-RU –
Întocmirea deciziilor rectorului; I-DGA-08 – Elaborarea raportărilor statistice, formularul F 518.13/
Ed. 01 – Situație școlară doctorat.
8. S-au aprobat situațiile financiare de finanțare pe anul 2013, pe programe de studii de la toate
facultățile, extrase din contractul instituțional pe anul 2013, în care s-a repartizat, pe student
echivalent, inclusiv finanțarea suplimentară pentru situații speciale. Aceste documente sunt: 21041 –
Facultatea de Inginerie, 21333 și 21334 – Facultatea de Științe, 21435 și 21436 – Facultatea de
ȘMSS.
9. S-a aprobat referatul 21482, prin care Biroul de relații internaționale și programe comunitare
propune repartizarea granturilor ERASMUS pentru studenții beneficiari de stagii de studiu (SMS) și
de plasament (SMP) în anul universitar 2013-2014.
10. S-a aprobat referatul 21464, prin care DCP prezintă următoarele documente: Analiza stadiului
îndeplinirii obiectivelor specifice din domeniul calității ale DCP pentru anul 2012-2013 și
Obiectivele specific din domeniul calității ale DCP pentru anul 2013-2014 și indicatorii de
performanță corespunzători.
11. S-a aprobat noul program de eliberări acte de studii la Biroul de acte de studii, înregistrat cu nr.
21266. Programul a putut fi extins ca urmare a transferului intern al doamnei Alina-Mihaela Patriciu.
12. S-a luat cunoștință de OMEN 5154/MD/27.09.2013 (Ubc 21282) privind școlarizarea în
învățământul superior de stat, la studii universitare de masterat, a cetățenilor de origine etnică
română din Republica Moldova, Republica Ucraina, Balani și Diaspora, începând cu anul universitar
2013/2014. A fost transmis electronic la facultăți.
13. S-a aprobat referatul 21485, prin care domnul rector prezintă situația centralizată a burselor de
practică/ specializare/ perfecționare acordate din veniturile proprii extrabugetare ale Universității, în
semestrul I al anului universitar 2013-2014.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEFF
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