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Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 01 septembrie 2016
1. S-a aprobat cererea nr. 13794, prin care candidatul Niță Cosmin (programul de master SIE) solicită
trecerea pe loc de rrom.
2. S-a aprobat cererea nr. 13793, prin care candidata Moian N. Georgeta (Dorofte) (programul de licență
EPM) solicită trecerea pe loc de rrom.
3. S-a aprobat cererea nr. 13627, prin care absolventa Ciudin Andreea (Axinte) solicită eliberarea
duplicatului foii matricole, anexă la diploma de absolvire a specializării Kinetoterapie, promoția 2002.
4. S-a aprobat cererea nr. 14365, prin care absolventul Voicu Gheorghiță solicită eliberarea duplicatului
diplomei și a suplimentului la diplomă, specializarea Marketing, promoția 2008.
5. S-a luat cunoștință de Deciziile rectorului nr. 424 și 425, privind numirea comisiilor pentru analiza și
susținerea publică a tezelor de doctorat elaborate de doctoranzii Cocarcea I. Andreea (Rusei), respectiv
Cartacuzencu M. Stelian. Prima comisie este formată din președinte – prof.univ.dr. Adriana-Luminița
Fînaru, conducător științific – prof.univ.dr.ing. Gabriel-Octavian Lazăr, referenți – prof.univ.dr.ing.
Maria Gavrilescu – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, prof.univ.dr.ing. LăcrămioaraDiana Robescu – Universitatea Politehnică din București, conf.univ.dr.ing. Lăcrămioara Rusu. A doua
comisie: președinte – prof.univ.dr. Adriana-Luminița Fînaru, conducător științific – prof.univ.dr.ing.
Gabriel-Octavian Lazăr, referenți – prof.univ.dr.ing. Călin Baciu – Universitatea „Babeș-Bolyai” din
Cluj-Napoca, prof.univ.dr.ing. Florian Stătescu – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași,
conf.univ.dr.ing. Lăcrămioara Rusu.
6. S-a luat cunoștință de OMENCȘ nr. 4743/10.08.2016, privind acordarea burselor „Eugen Ionescu” în
anul universitar 2016-2017. Sunt 40 de burse la nivel național.
7. S-a aprobat Raportul de activitate al Portalului național și newsletter-ului electronic
www.edumanager.ro, pentru luna iulie 2016, înregistrat cu nr. 13623.
8. S-a luat cunoștință de adresa nr. 13983, prin care MENCȘ ne informează că se elimină cerința de
depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, inclusiv pentru
instituțiile de învățământ superior. Pentru candidații care prezintă documente provenite din alte țări,
certificarea se va face, atât pentru actele originale emise de statele de proveniență, cât și pentru copiile
traduse și legalizate în limba română prezentate de aceștia. Copiile pot fi refuzate, în situația în care nu
sunt lizibile în totalitatea documentului original prezentat. În cazul în care titularul prezintă copiile,
conformitatea se va aplica numai după verificarea în totalitate a documentului, pentru evitarea falsurilor
în procesul de copiere.
9. S-a aprobat corectarea suplimentului la diploma de inginer a absolventului Ghiunghiuș I. Claudiu, care
s-a descoperit a fi greșit la cererea acestuia, nr. 14167, de eliberare a adeverinței de confirmare a actelor
de studii, pentru echivalarea studiilor în Canada.
10. S-a aprobat referatul nr. 14563, prin care Departamentul de management propune revizuirea
formularelor F83.07/ Ed. 01 – Plan de învățământ licență, F487.12/ Ed. 01 – Plan de învățământ master
universitar și F89.07/ Ed. 01 – Stat de funcții.
11. Domnul prof. Cristea solicită un răspuns la solicitarea Sindicatului de găsire a unei soluții de majorare a
salariilor personalului administrativ nedidactic. Serviciul RU va comunica Sindicatului și CA soluțiile
existente.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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