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Consiliuul de Adminnistrație

Minuta
Consiliuului de Adm
ministrație
din daata de 10.111.2015

m
1. S-a aprobatt referatul 222597, prin care doamnna lector Stâângaciu, în calitate de manager
a proiectuluui POSDRU
al
U 137623, solicită
s
un îm
mprumut în
n valoare dee 44.000 lei,, necesar
d
desfășurării
i activitățiloor din luna noiembrie
n
2
2015.
2. S-a luat cunnoștință de e-mail-ul
e
23
3299, prin care
c CNFIS
S ne transmiite spre conssultare o
n
nouă
Meto
odologie dee repartizarre pe univversități a alocațiilor bugetare destinate
d
f
facilităților
de transporrt urban penntru studențți; se va traansmite la facultăți
f
și Serviciul
S
c
contabilitate
e. Serviciull contabilitaate va veriffica încadrarrea în sumeele repartizate până
a
acum.
3. S-a luat cunoștință
c
de adresa 23016, prrin care MECȘ
M
ne informeazăă despre
e
evenimentu
ul OpenEduu frameworrk workshopp, care va avea loc înn 26-27.11.2015 la
Sevilia, Spaania.
4. S-a aprobatt referatul 23223,
2
prinn care doam
mna conf. Grecu,
G
în caalitate de prreședinte
C
CEAC,
infoormează faccultățile desspre acțiunille care se vo
or desfășuraa în perioadda 11.114
4.12.2015:
evaluarea cadrelor didactice de
d către studenți,
s
ev
valuarea coolegială,
e
evaluarea
de
d managem
ment și autooevaluarea serviciilor
s
aduse
a
instituuției și com
munității,
p
pentru
elaboorarea unui raport caree va fi transm
mis la CEAC până la data
d de 11.122.2015.
5. S-a aprobatt referatul 23018, prinn care doam
mna conf. Raveica
R
so
olicită un îm
mprumut
p
pentru
achiitarea unor cheltuieli eligibile
e
resstante în prroiectul POSDRU TEO
ORO, în
v
valoare
de 19.393 lei. Domnul reector precizzează că Un
niversitatea ajută orice proiect,
d nu poatee să lucrezee la proiectee sau să facăă documentaația acestoraa.
dar
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