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1. S-a aprobatt referatul 9989, prin caare domnul prof. Cristeea, în calitaate de responsabil al
ccontractuluii POSDRU 133020, soolicită un îm
mprumut în valoare
v
de 550.000 lei.
2. S-a luat cunoștință
c
de publiccarea în Monitorul
M
Oficial
O
nr.. 394 a OMECȘ
33782/06.05.2015. MOff 394 s-a înnregistrat cu
u nr. 9943. Ordinul 37882 a fost în
nregistrat
îîn data de 22.05.2015,
2
cu nr. 88011, pentru că a fost descăărcat de pe ssite-ul MEC
CȘ.
3. S-a luat cunnoștință de adresa
a
98299, prin care ARACIS ne informeazză că în plan
nurile de
îînvățământ de la ID și IF, discipplina „Educaație fizică și
ș sport” treebuie să fig
gureze în
aaceleași condiții: o orră de seminnar pe săptămână. Această adressă este răsp
punsul la
ssolicitarea noastră nr. 20022 dinn 28.11.201
14. Corectaarea planuriilor de învățământ,
ddacă este caazul, se va face
f
cu noull an universsitar.
4. S-a luat cunnoștință de adresa 94227, prin caree ARACIS ne informeează de scoaterea la
cconcurs a loocurilor vaccante în caddrul Comisiilor de Experți Permannenți de Speecialitate
aale ARACIIS. Anunțul se găseștee pe site-u
ul ARACIS.. CA recom
mandă înscrrierea la
aaceste conccursuri a celor care îndeeplinesc con
ndițiile.
5. S-a aprobatt referatul 9997,
9
prin ccare Direcțiaa generală administrati
a
ivă solicită numirea
uunei comisiii pentru atrribuirea prinn solicitare directă de oferte
o
de la agenții econ
nomici a
llucrărilor Amenajare
A
locuri de reccreere în Campusul
C
Mărășești
M
și R
Reabilitare centrală
ttermică Cam
mpus Mărășșești – repar
arații fațadă””. Componeența comisieei este: preșședinte –
iing. Ioan-C
Ciprian Drug
gă, director general adm
ministrativ, membri – iing. Maria Coșa,
C
șef
Serviciul teehnic, secrettar - ec. Dann-Andrei Ru
usei, șef Serrviciu achizziții publice
6. S-a aprobatt referatul 9899,
9
privinnd Raportull de audit public
p
internn nr. 9866, elaborat
cca urmare a misiuniii cu temaa „Sisteme informaticce”. Raporttul s-a aprrobat în
uunanimitatee.
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