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1. S-a aprobatt referatul 737,
7
prin caare domnul prof. Lazăăr, în calitatte de respon
nsabil al
ccontractuluii de cercetaare PN-II-PT
T-PCCA-20
011-3.2-110
08, solicită uutilizarea su
ub formă
dde împrum
mut a sumeelor aferentte regiei proiectului,
p
încasate ppână în preezent, și
nnecheltuite (aproximaativ 57.0000 lei), pen
ntru derulaarea activittăților cureente ale
pproiectului. Domnul reector solicittă atenție mare
m
în ceea ce priveșște conturilee acestor
pproiecte.
2. S-a aprobaat referatul 746, prin care Faculltatea de In
nginerie prropune Com
misia de
aadmitere laa cursul de
d specialittate „Pregăătire teorettică în dom
meniul instalațiilor
eelectrice, neecesară candidaților la examenul de
d autorizarre organizatt de ANRE””, care se
vva desfășurra în perio
oada 23-28..02.2015, în
n următoarrea componnență: preșeedinte –
pprof.dr.ing. Aneta Hazzi, membri – prof.dr.in
ng. George Culea, conff.univ.dr.ing
g. Mihai
P
Puiu-Beriziințu, ș.l.dr.in
ng. Roxana -Margareta Grigore.
3. S-a aprobaat referatul 747, prin care Faculltatea de In
nginerie prropune Com
misia de
ccolocviu finnal la cursu
ul de speciaalitatea „Prregătire teorretică în doomeniul instalațiilor
eelectrice, necesară
n
can
ndidaților l a examenu
ul de autorizare organiizat de AN
NRE”, în
uurmătoarea componen
nță: președdinte – prrof.dr.ing. Gheorghe Hazi, meembri –
cconf.univ.ddr.ing. Mihaai Puiu-Beriizințu, ș.l.drr.ing. Roxan
na-Margareeta Grigore,, asistent
ddr.ing. Sorin-Gabriel Vernica.
V
4. S-a aprobaat referatul 748, prin care Faculltatea de In
nginerie prropune Com
misia de
aadmitere laa cursul de specialitatee „Pregătiree teoretică pentru
p
dobâândirea/ preelungirea
vvalabilitățiii calității dee verificatorr de proiectee, responsab
bil tehnic cuu execuția și expert
ttehnic de calitate și extrajudiciaar în domeeniul installațiilor elecctrice”, carre se va
ddesfășura înn perioada 23-28.02.20015: președ
dinte – proff.dr.ing. Aneeta Hazi, membri
m
–
pprof.dr.ing. George Cu
ulea, conf.uuniv.dr.ing. Mihai Puiu
u-Berizințu,, ș.l.dr.ing. RoxanaM
Margareta Grigore.
G
5. S-a aprobatt referatul 749,
7
prin caare Facultaatea de Inginerie propuune Comisia pentru
ccolocviul final
f
la cu
ursul de sppecialitate „Pregătire teoretică ppentru dob
bândirea/
pprelungireaa valabilitățții calității de verificator de proiecte, respponsabil teehnic cu
eexecuția și expert tehn
nic de calitatte și extraju
udiciar în do
omeniul insstalațiilor electrice”:
ppreședinte – prof.dr.in
ng. Gheorgghe Hazi, membri
m
– conf.univ.ddr.ing. Mihai Puiu1

