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1. S-a aprobatt referatul 11645,
1
prin care Facultatea de Ing
ginerie soliccită înlocuirea unor
m
membri în comisiile de
d finalizaree a studiilor, care, din motive obbiective, nu mai pot
pparticipa înn aceste com
misii la dateele program
mate de desffășurare a exxamenelor: domnul
pprof. Zichil va fi înlo
ocuit cu m
membrul sup
pleant, dom
mnul prof. PPuiu, la prrogramul
IIMDM; dom
mnul asist.u
univ. Nedellcu cu mem
mbrul supleaant, doamnaa conf. Top
pliceanu,
lla programuul Mecatron
nică; domnuul prof. Cullea va fi înlocuit din fuuncția de prreședinte
lla programuul IPA cu domnul
d
conff. Puiu-Beriizintu și în comisia la pprogramul de
d studii
T
TI va fi înlocuit cu meembrul suplleant domnu
ul ș.l. Puiu Gabriel; dooamna ș.l. Buzdugă
B
vva fi înlocuuită cu mem
mbrul supleeant, domnu
ul prof. Livinți, la proggramul de studii
s
de
m
master Meccatronică av
vansată. Se va supune avizării Seenatului și sse va emitee decizia
rrectorului doar
d
pentru
u situațiile de înlocu
uire cu altee persoane decât cu membri
ssupleanți.
2. S-a luat cuunoștință de
d invitațiaa Ambasad
dei Franței în Românnia pentru data de
14.07.2015, Ziua Națio
onală a Frannței, înregisstrată cu nr. 11649. Invvitația este adresată
ddomnului reector.
3. S-a aprobatt referatul 11525,
1
prinn care domn
nul prof. Laazăr, în caliitate de maanager al
pproiectului POSDRU REGIOSIM
M, solicităă un împru
umut de 333.000 lei, necesar
ddecontării cheltuielilor
c
r salariale pee luna iuniee.
de ȘMSS solicită
4. S-a aprobaat referatul 11808/02..07.2015, prin
p
care Facultatea
F
m
modificareaa comisiei de
d licență nnr. 2 la pro
ogramul de studii KMSS, sesiunilee iulie și
sseptembrie 2015, în următoareaa componeență: președ
dinte – prrof.univ.dr. Tatiana
D
Dobrescu, membri – prof.univ.ddr. Dănuț-N
Nicu Mârzza-Dănilă, cconf.univ.dr. NelaT
Tatiana Ballint, conf.un
niv.dr. Boggdan-Constaantin Rață, lector univ..dr. Gabriell-Stănică
L
Lupu, secreetar – asistt.univ.dr. A
Alina-Mihaeela Cristuțăă. Modificar
area s-a sollicitat ca
uurmare a inndisponibilittății domnullui conf. Do
obreci și a domnului
d
prrof. Acsinte.
5. S-a aprobatt referatul 11740,
1
prinn care domn
nul prof. Co
otîrleț soliccită un împrrumut în
vvaloarea de
d 14.077 lei, pentruu continuaarea activittăților proiiectului „C
Creșterea
ccompetitiviității Clusteerului Regioonal Inotiv
v EURONE
EST IT&C Hub și stiimularea
iinteracțiuniilor dintre membri peentru dezvo
oltarea de produse șii servicii de
d înaltă
ttehnologie””.
6. S-a aprobatt referatul 11739, prin ccare doamn
na lector Stâângaciu soliccită un împrrumut în
vvaloarea dee 35.000 leii, necesar deesfășurării activitățilorr proiectului
ui POSDRU
U 137623
îîn luna iuliee 2015.
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