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Consiliuul de Adminnistrație
Minuta
Consiliuului de Adm
ministrație
din daata de 05.02
2.2015

n care Facuultatea de In
nginerie,
1. S-au aprobat referatelee 1959, 19666, 1927 șii 1973, prin
F
Facultatea de Litere, Facultatea de Științe și Facultaatea de Știiințe Economice ne
ttransmit hootărârile con
nsiliilor faccultăților privind validăările rezultaatelor concu
ursurilor
ppentru ocupparea postu
urilor didacttice din aceest semestru
u. CA a vallidat în unaanimitate
rrezultatele concursurilor, constatâând că s-au respectat prevederile
p
legale și nu
u au fost
ccontestații. Rezultatelee concursuriilor se vor supune și ap
probării Sennatului.
2. S-a aprobaat Planul instituționaal de dezzvoltare prrofesională, pentru derularea
d
pproiectului POSDRU
U 174/1.3/S
S/149155 „Personalull didactic din sisteemul de
îînvățământ preuniversiitar și univeersitar de sttat – promottor al învățăării pe tot parcursul
p
vvieții”, înreegistrat cu nrr. 1911.
3. S-a aprobatt referatul 1589,
1
prin care domnu
ul prof. Staamate, în caalitate de expert pe
ttermen lungg în proiectu
ul CompetIT
T@C, propu
une Comisiia de selecțiie a grupulu
ui țintă la
nnivelul Unniversității: președintee – prof.un
niv.dr.ing. Valentin N
Nedeff, meembri –
cconf.univ.ddr. Elena Neechita, proff.univ.dr.ing
g. Marius Stamate, lecctor univ.dr.. GloriaC
Cerasela Crrișan, secrettar – asist.unniv.dr. And
dreea Feraru
u.
4. S-a aprobatt referatul 1968, prin caare domnul prof. Lazărr propune coomponența comisiei
dde admiteree pentru cu
ursul de form
mare contin
nuă ”Utilizaarea platforrmelor educcaționale
iinteractive online (ME
ENOS): preeședinte – prof.univ.dr
p
r.ing. Gabriiel-Octavian
n Lazăr,
m
membri – prof.univ.dr.
p
.ing. Mariuss Stamate, conf.univ.dr
c
r.chim. Irinaa-Loredana Ifrim.
5. S-a aprobatt referatul 1958, prin care Faculltatea de In
nginerie proopune com
misiile de
ffinalizare a studiilor, sesiunile
s
iaanuarie-marttie, iunie-iu
ulie și auguust-septembrrie 2015
ppentru: A. programee de mastter universitar de 1,5
1 ani: Şt
Ştiinţa şi in
ngineria
pproduselor alimentaree ecologice – SIPAE: preşedinte
p
– prof.dr.chhim. Miron NeculaiN
D
Doru; mem
mbri – prof.d
dr.ing. Nisttor Ileana-D
Denisa, şef lucrări
l
dr.inng. Platon Nicoleta,
N
şşef lucrări dr.ing.
d
Simiion Andrei--Ionuţ, secretar – asist..dr.ing. Geoorgescu Ana-Maria;
m
membru suupleant – şef lucrări dr..biochim. Ştefănescu
Ş
Ioana-Adriaana. Manag
gementul
ssistemelor industrialee de produ
ucție și seervicii: preşşedinte – pprof.dr.ing. Pintilie
G
Gheorghe; membri – prof.dr.ing
p
Zichil Valeentin, prof.d
dr.ing. Puiuu Vasile, şeef lucrări
ddr.ing.ec. Drob
D
Cătălin, secretarr – şef luccrări dr.ing.ec. Albuț Aurelian, membru
ssupleant - şef lucrări dr.ing. Căăliman Rad
du. Mecatro
onică avannsată: preşeedinte –
pprof.dr.ing. Stan Gheorghe, membbri - prof.drr.ing. Ghenaadi Adrian--Stelian, pro
of.dr.ing.
C
Culea Georrge, prof.drr.ing. Livinnți Petru, seecretar – assistent dr.inng. Nedelcu
u Iulian,
m
membru suupleant – prrof.dr.ing. R
Rotar Dan. Echipameente şi tehnnologii mod
derne în
eenergetică – ETME: preşedinte – prof.dr.in
ng. Culea George,
G
meembri – pro
of.dr.ing.
H
Hazi Gheoorghe, proff.dr.ing. Saajin Tudorr, şef lucrări dr.ing. Grigore Roxana1

Margareta, secretar – şef lucrări dr.ing. Buzdugă Roxana-Ştefania, membru supleant –
prof.dr.ing. Livinți Petru. Procedee şi metode de măsurare în ingineria mediului:
preşedinte – prof.dr.ing. Bibire Luminiţa; membri - prof.dr.ing. Nedeff Valentin,
prof.dr.ing. Lazăr Gabriel-Octavian, prof.dr.ing. Stamate Marius, secretar –
asist.dr.ing. Irimia Oana; membru supleant – conf.dr.ing. Panainte-Lehăduș Mirela.
Managementul şi optimizarea echipamentelor de proces – MOEP: preşedinte –
prof.dr.ing. Bibire Luminiţa; membri – prof.dr.ing. Nedeff Valentin, conf.dr.ing.
Panainte-Lehăduș Mirela, conf.dr.ing. Moșneguțu Emilian-Florin; secretar –
asist.dr.ing. Irimia Oana; membru supleant - prof.dr.ing. Zichil Valentin. Strategii în
asigurarea calităţii în industrie – SACI; Optimizarea şi informatizarea proceselor şi
echipamentelor de fabricaţie – OIPEF; Echipamente pentru reabilitare şi tehnologii
asistive – ERTA: preşedinte – prof.dr.ing. Schnakovszky Carol; membri – prof.dr.ing.
Brabie Gheorghe, prof.dr.ing. Cristea Ion, conf.dr.ing. Chiriță Bogdan-Alexandru;
secretar – asist.dr.ing. Ciubotariu Vlad; membru supleant - şef lucrări dr.ing. Radu
Crina-Maria. B. Programul de conversie profesională – INFORMATICĂ, cu
durata de 3 semestre: preşedinte - prof.dr.ing. Culea George; membri – prof.dr.ing.
Rotar Dan, prof.dr.ing. Schnakovszky Carol, şef lucrări dr.ing. Pruteanu Eusebiu;
secretar - şef lucrări dr.ing. Puiu Petru-Gabriel; membru supleant - lector dr. Furdu
Iulian. C. Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională
continuă – INFORMATICĂ APLICATĂ ŞI PROGRAMARE, cu durata de 588
ore: preşedinte – prof.dr.ing. Culea George; membri – prof.dr.ing. Rotar Dan,
prof.dr.ing. Schnakovszky Carol, şef lucrări dr.ing. Pruteanu Eusebiu; secretar - şef
lucrări dr.ing. Puiu Petru-Gabriel; membru supleant – lector dr. Furdu Iulian.
6. S-a aprobat Buletinul informativ pe luna decembrie 2014, înregistrat cu nr. 1921.
7. S-a aprobat referatul 1887, prin care BRIPC propune transferul între sumele alocate
pentru stagiile de studii și stagiile de plasament SMP, în cadrul contractului Erasmus+
nr. 2014-1-RO01-KA103-000231. Se va notifica Agenția Națională pentru Programe
Comunitare București pentru avizarea acestui transfer.
8. S-a aprobat referatul 1957, prin care BRIPC solicită alocarea de fonduri pentru stagii
de monitorizare a studenților care vor efectua mobilități de plasament în semestrul al
doilea al anului universitar 2014-2015. Granturile de monitorizare vor fi suportate din
fondurile Contractului Erasmus+ nr. 2014-1-RO01-KA103-000231 – Acțiunea SOM,
în valoarea de 10.000 de euro
9. S-a aprobat referatul 2042, prin care doamna lector Stângaciu, în calitate de manager
al proiectului POSDRU 137623, solicită acordarea unui împrumut în valoare de
48.000 lei, necesar desfășurării activităților din luna februarie 2015.
10. S-a aprobat referatul 2045, prin care domnul prof. Lazăr, în calitate de manager al
proiectului POSDRU REGIOSIM, solicită un împrumut în valoare de 35.000 lei
pentru decontarea cheltuielilor salariale pentru luna ianuarie 2015.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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