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1. Domnul rector prezintă Metodologia de concurs pentru alegerea decanilor, înregistrată cu nr.
5640. Ca noutate, concursul se va desfășura într-o singură zi. Se aprobă în unanimitate.
2. S-a discutat referatul 5421, prin care doamna prof. Fînaru, în calitate de director CSUD,
informează privind situația școlară a studentului doctorand Funaru Marian, care solicită
prelungirea termenului de susținere publică a tezei de doctorat cu 6 luni. CA solicită Oficiului
juridic o informare pentru a adopta soluția cea mai bună pentru Universitate. Doamna prof.
Fînaru informează că din Codul studiilor doctorale din anul 2011 s-a preluat greșit în
regulamentul nostru o perioadă de grație de 4 ani. Domnul Funaru nu a solicitat prelungirea.
Domnul prof. Nedeff consideră că ar trebui să ne asumăm cu toți răspunderea pentru acordarea
unei perioade de grație de 2 luni de zile, având în vedere că doctorandul nu poate fi
reînmatriculat. Trebuie să respecte noua procedură privind susținerea tezei. Domnul prof.
Turcu recomandă achiziția unei asigurări de malpraxis pentru CA. Domnul prof. Nedeff
consideră că toate variantele, care se supun dezbaterii, au un singur scop, rezolvarea legală, fără
contestații a acestei probleme. Este posibil să se adreseze instanței, iar în această situație
lucrurile sunt interpretabile.
3. S-a aprobat, în conformitate cu OMECS 5792/2015 și Codul ocupațiilor din România, cererea
4897, prin care doamna Filioreanu Ana, solicită corectarea funcției didactice înscrisă în
certificatul de definitivat din specialitatea educator în educatoare.
4. S-a aprobat referatul 5517, prin care FȘMSS propune exmatricularea studentei Guriță I.
Lucreția (EFS, IF, anul III), pentru încălcarea gravă a normelor de conduită prevăzute în
regulamentele universității.
5. S-a luat cunoștință de Anunțul public nr. 5187, privind scoaterea la concurs a posturilor de
decan la facultățile Universității. Se va afișa imediat după ședință.
6. S-a aprobat cererea 5441, prin care studentul doctorand Butunoi Paul-Alin solicită acordarea
perioadei de grație, de maximum 2 ani, pentru susținerea publică a tezei de doctorat. Se va
supune și aprobării Senatului.
7. S-a aprobat referatul 5516, prin care FȘMSS propune exmatricularea studentului Mohamad A.
Zainalabedin (Siria, KMS, I) pentru neplata taxei de școlarizare (tranșa III).
8. S-a aprobat referatul 5519, prin care FȘMSS propune blocarea bursei studentului etnic român
Crețu I. Ilier, pentru neprezentarea acestuia în sesiunea de iarnă.
9. S-a aprobat referatul 5346, prin care doamna prof. Fînaru, în calitate de director al Școlii de
Studii Doctorale, propune considerarea, din oficiu, a studenților doctoranzi din anul III, admiși
la studii începând cu luna martie 2013, ca studenți cu taxă, începând cu data de 01.01.2016, ca
urmare a faptului că au beneficiat de finanțare a studiilor și de bursă timp de ani (2013, 2014 și
2015). CA solicită completarea privind regimul de bursă.
10. S-a aprobat referatul 5553, prin care președintele Senatului universitar propune numirea unei
comisii pentru elaborarea și identificarea Condițiilor, termenelor și efectelor fuziunii cu
Universitatea „George Bacovia” din Bacău. Pentru aceasta s-a stabilit următoarea comisie:
președinte – conf.univ.dr. Marcela-Cornelia Danu, membri – prof.univ.dr.ing.ec. OvidiuLeonard Turcu, prof.univ.dr. Eugenia Harja, prof.univ.dr. Mihai Deju, ing. Ioan-Ciprian Drugă,
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ing. Adrian-Laurențiu Apăvăloaei, ec. Cristina Bordianu, ing.ec. Carmen-Mihaela Pătrașcu.
Comisia va face propuneri privind termenii de fuziune pentru toate compartimentele celor două
instituții.
11. S-a aprobat referatul 5581, prin care Școala de Studii Doctorale propune exmatricularea
studentului doctorand Stănilă Marius-Ion, pentru nesusținerea publică a tezei de doctorat în
perioada de grație de 2 ani.
12. S-a aprobat referatul 5578, prin care Serviciul social propune sancționarea studentului
Toderașcu George (SPM, II) cu Avertisment scris și atenționarea că la următoarea abatere va fi
exmatriculat din facultate.
13. S-a aprobat adresa 5481, prin care Aerostar SA ne propune un acord de parteneriat pentru
corelarea ofertei educaționale cu nevoile de dezvoltare profesională a beneficiarilor, derularea
de stagii de practică de specialitate, organizarea de vizite de studiu în societatea, programe de
internship și dezvoltarea de teme de cercetare de interes comun.
14. S-a luat cunoștință de Hotărârile Consiliului ARACIS din data de 31.03.2016, înregistrate cu
nr. 5563.

Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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