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Minuta
Consiliuului de Adm
ministrație
din daata de 03.022.2016

Având în vedere
v
că doomnul rectoor a fost alees președinnte al Senatuului Univerrsității, a
1. A
d
discutat
la MENCȘ
M
și a cerut să i se acorde demisia
d
din funcția
f
de rector,
r
pentrru a nu fi
i
incompatibi
il pe cele două funncții. MEN
NCȘ a soliicitat aprobbarea Senaatului și
p
propunerea
p
un ordonator
o
d credite din rândull prorectoriilor. CA
de
acestuia pentru
p
propune
Seenatului pe doamna
d
proorector Rom
medea. Se aprobă.
a
În perioada
p
04..02.2016
ș până la apariția decciziei de ministru,
și
m
priivind noul ordonator de
d credite, doamna
p
prof.univ.dr
r. Adriana-G
Gertruda Roomedea va primi
p
delegație de la doomnul rectoor pentru
a înlocui. Domnul reector va sem
a-l
mna doar actele
a
de orrdonator dee credite pâână va fi
î
înlocuit
dinn funcție de MENCȘ. Ședința de Senat trebuie săă aibă locc mâine,
0
04.02.2016
p
transmite propuunerea de orrdonator dee credite și a primi
, pentru a putea
a
aprobarea
M
MENCȘ
câtt mai repedee posibil.
2. Domnul
D
recctor informează că mââine, 04.02.22016, va avvea loc o șeedință extraaordinară
d Senat, în
de
n care își va
v anunța deemisia din funcția de rector, cu precizarea
p
c nu va
că
c
concura
pen
ntru un nouu mandat de
d rector, cii va ocupa noua funcțție de preșeedinte al
Senatului pentru
p
manndatul 2016-2020. În aaceste conddiții, va propune MEN
NCȘ un
o
ordonator
de
d credite, care
c va semn
na cu numeele propriu: doamna proof.univ.dr. AdrianaA
G
Gertruda
Roomedea.
3. S-a aprobatt referatul 1834, prin caare domnul prof. Balinnt solicită effectuarea disciplinei
„
„Teoria
și practica
p
spoorturilor de iarnă și apllicații în dissciplinele spportive de iarnă
i
(în
t
tabere
de prregătire)”, înn regim moodular în perrioada 15.022-06.03.20116, la Vatra Dornei.
4. S-a aprobatt cererea 18816, prin care
c
studentta Grigoriu Alina (LFPC-master)) solicită
a
acordarea
b
bursei
de praactică/ form
mare/ perfecțționare la Restaurantul
R
Universitățții.
5. S-a luat cu
unoștință dee OMENCȘ 3098/27.01.2016 (U
UBc 1811),, privind approbarea
M
Metodologi
iei-cadru dee organizaree și desfășuurare a exam
menelor de licență/ dipplomă și
d
disertație.
6. S-a luat cu
unoștință dee OMENCȘ 3107/27..01.2016 (U
UBc 1812),, pentru approbarea\
M
Metodologi
iei-cadru prrivind organnizarea adm
miterii în cicclurile de sttudii universitare de
l
licență,
de master
m
și dee doctorat peentru anul uuniversitar 2016-2017.
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7. S-a luat cunoștință
c
d Hotărârrile Consiliiului ARACIS în ședința din data de
de
2
28.01.2016
, document înregistrat cu nr. 1655.
8. S-a aprobat, referatul 1679, prinn care Facuultatea de Inginerie
I
p
propune
com
misia de
a
admitere
șii comisia pentru
p
susţiinerea coloccviului finaal la cursurrile de speccialitate:
,
,,Pregătire
teoretică pentru dobândirea/
d
/ prelungirrea valabillității calității de
v
verificator
de proiectee, responsabbil tehnic ccu execuția și expert teehnic de caalitate și
1

extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice” și ,,Pregătire teoretică în domeniul
instalaţiilor electrice, necesară candidaţilor la examenul de autorizare organizat de
ANRE”, în următoarea componenţă: Comisia de admitere: preşedinte: prof.univ.dr.ing.
Aneta Hazi; membri: prof.univ.dr.ing. George Culea, conf.univ.dr.ing. Mihai PuiuBerizintu, ș.l.dr.ing. Roxana-Margareta Grigore; Comisia pentru colocviu final:
preşedinte: prof.univ.dr.ing. Gheorghe Hazi; membri: conf.univ.dr.ing. Mihai PuiuBerizinţu; ș.l. dr.ing. Roxana-Margareta Grigore; asist.univ.dr.ing. Sorin-Gabriel
Vernica. Se va supune și aprobării Senatului.
9. S-a luat cunoștință de Situația studenților-doctoranzi care au beneficiat de bursă din
venituri proprii în anul 2015, înregistrată cu nr. 1833.

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