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Consiliuul de Adminnistrație

Minuta
Consiliuului de Adm
ministrație
din daata de 26.111.2015

f
la urm
mătoarele facultăți:
fa
Ing
ginerie – nrr. 242571. S-au aprobaat situațiile financiare finale
2
24258,
Liteere – 24382--84, Științe – 24218-200, Științe Ecconomice – 24385-87, FȘMSS
– 24402-04
4, DPPD – 24071-72.
2
2. S-a aprobatt referatul 24454,
2
prin care doamnna lector Stâângaciu soliicită acordaarea unui
î
împrumut
de 11.172,,80 lei, neecesar orgaanizării connferinței fiinale a prooiectului
P
POSDRU
1
137623.
3. S-a aprobatt referatul 24360,
2
prin care doamnna lector Stâângaciu soliicită acordaarea unui
î
împrumut
d 79.500,000 lei, necessar acordăriii burselor pentru
de
p
60 de
d studenți care fac
p
parte
din grrupul țintă al
a proiectuluui POSDRU
U 137623.
1. S-a luat cuunoștință dee adresa 244486, prin care Agențția Naționaală pentru A
Achiziții
P
Publice
transmite o notă infformativă privind profesionaliz
p
zarea perssonalului
r
responsabil
cu achizzițiile publlice din România,
R
r
respectiv
d
definirea
p
profilului
p
persoanelor
r responsabiile cu achizițiile publicce. Tot cu acceastă adressă s-a transm
mis și un
c
chestionar
p
privind
analliza personaalului cu atrribuții în dom
meniul achiizițiilor pubblice.
2. S-a luat cu
unoștință de
d adresa 24483,
2
prinn care Miniisterul Eduucației Naționale și
C
Cercetării
Ș
Științifice
(M
MENCS) prropune un pprotocol de colaborare
c
p
pentru
acorrdarea de
s
sprijin
clubburilor sporttive universsitare care au
a obținut rezultate
r
no
otabile în coompetiții
n
naționale
șii internaționnale.
3. S-a aprobaat Statul dee funcții centralizator
c
r pentru personalul didactic
d
auuxiliar și
n
nedidactic
l data de 266.11.2015, înregistrat
la
î
c nr. 245300.
cu
4. S-a aprobaat referatul 24480, priin care Facultatea dee Științe prropune treccerile pe
l
locurile
bugetate elliberate laa sfârșitul anului universitar
u
2014-2015, prin
e
exmatricula
area unor stuudenți.
5. S-a aprobatt referatul 24481, prinn care Facuultatea de Științe
Ș
prop
pune înmatrricularea
c
candidaților
r la concurssul de admiitere pe locuurile eliberaate, prin rettrageri definnitive, la
î
începutul
an
nului univerrsitar 2015--2016.
6. S-a aprobatt referatul 24310,
2
prin care Faculttatea de Ingginerie proppune exmatrricularea
s
studenților
care la înceeputul anuluui universitaar 2015-2016 nu s-au înnscris la studii.
7. S-a aprobatt referatul 24311,
2
prinn care Faculltatea de Innginerie proopune trecerrea unor
s
studenți
pe locurile buggetate devennite libere la sfârșitul anului
a
univeersitar 2014-2015.
8. S-a luat cuunoștință dee referatul 24313, priin care Faccultatea de Inginerie prezintă
l
locurile
cu finanțare de la bugeet rămase neocupate
n
la începutull anului unniversitar
2
2015-2016,
la anii II-IIV. Domnuul rector infformează căă trebuie annalizate foaarte bine

1

toate programele de studii și la Facultatea de Inginerie pentru a nu intra în deficit
financiar din cauza abandonului școlar.
9. S-a aprobat referatul 24177, prin care domnul director Drugă propune planificarea
exercițiilor de evacuare în caz de situații de urgență pentru anul 2015-2016.
10. S-a aprobat Concepția și Planul de desfășurare a exercițiului de alarmare – evacuare
care se va desfășura în data de 16.12.2015, înregistrat cu nr. 24256.
11. S-a aprobat referatul 24451, prin care doamna prorector Buzoianu propune Buletinul
informativ pentru luna octombrie 2015.
12. S-a aprobat referatul 24449, prin care domnul rector propune comisia de concurs
pentru ocuparea postului de director al CSUD, președinte – prof.univ.dr.ing. Valentin
Nedeff, membri – prof.univ.dr. Gholamrreza Djelveh – Universitatea „Blaise Pascal”
din Clermont-Ferrand, Franța, prof.univ.dr. Alexandra-Raluca Iorda – Universitatea
„Al. I. Cuza” din Iași, prof.univ.dr. Maricel Agop – Universitatea Tehnică „Gh.
Asachi” din Iași, prof.univ.dr.ing. Valetin Zichil.
13. S-a aprobat referatul 24523, prin care domnul rector propune reprogramarea
concursului pentru ocuparea postului de director al CSUD, pentru mandatul 20162020, datorită omisiunii publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, de către
MENCȘ. Înscrierile se vor desfășura în perioada 11.12.2015 – 11.02.2016, iar
concursul se va desfășura în perioada 15-19.02.2016.
14. S-au aprobat Lista posturilor didactice scoase la concurs, înregistrată cu nr. 24534, și
Conținutul dosarului de concurs pentru ocuparea posturilor de profesor universitar,
conferențiar universitar și șef de lucrări/ lector universitar, înregistrat cu nr. 24538.
Documentele se vor afișa pe site-ul Universității.
15. La propunerea domnului rector, CA a aprobat ca toate cadrele didactice care au ieșit la
pensie în acest mandat, să primească titlul de profesor emerit.

Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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