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Nr. 23700/24.11.20016
Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
din ddata de 24 noiembrie 20
016
1. S
S-a aprobat cererea nr. 23545, prinn care absolv
venta Bratu
u (Gavriliu) C. Cristinaa-Daniela (T
Turism
și Servicii, promoția
p
19
995) solicittă eliberareaa duplicatullui foii mattricole, anex
xă la diplom
ma de
liicență.
2. S
S-a luat cunoștință de Raportul
R
asuupra Exercițțiului Național de Metaaranking Un
niversitar – 2016,
aafișat pe sitte-ul MEN
NCȘ și înreegistrat la UBc
U
cu nr. 23347. R
Raportul a fost transm
mis pe
tuuturor@ub.ro în data de
d 23.11.20116.
3. S
S-a aprobatt referatul nr. 23514, prin care doamna prorector
p
B
Buzoianu prrezintă Bulletinul
innformativ pentru
p
luna octombrie
o
22016.
4. S
S-a luat cunnoștință de OUG
O
nr. 81 /16.11.2016
6 (UBc 236
644) privindd modificareea și complletarea
L
Legii educaației naționale nr. 1/22011 și Ho
otărârea nr. 863/16.11 .2016 (UBc 23644) pentru
p
aaprobarea Metodologi
M
iei de calccul și staabilirea tariifului maxxim per kilometru
k
a
aferent
aabonamentuului de transport prevăăzut la alin. (3) al art. 84 din Leegea educaației naționaale nr.
11/2011.
5. S
S-a luat cunoștință de Legea
L
nr. 2229/17.11.20
016 (UBc 23
3643) privinnd organizaarea și exerccitarea
pprofesiei de fizioterapeeut, precum
m și pentru înființarea,
î
organizareaa și funcțio
onarea Coleegiului
F
Fizioterapeuuților din Ro
omânia.
6. S
S-a aprobatt referatul nr.23652,
n
pprin care BRIPC
B
prop
pune particciparea stud
dentelor Mihaela
M
M
Mălai, Ecatterina Aposstu și Gabrriela Carp la adunareaa Generală Erasmus Student
S
Neetwork
(E
ESN) Româânia, din peerioada 15-118.12.2016.
7. S
S-a luat cunooștință de adresa
a
nr. 233356, prin care
c MENCȘ ne comunnică condițiiile de eligibbilitate
ppentru desem
mnarea unu
ui specialistt în cadrul Reprezentaanței Permaanente a Ro
omâniei pe lângă
U
Uniunea Eurropeană de la Bruxelless. Se va tran
nsmite pe tu
uturor@ub.rro.
8. S
S-a luat cuunoștință dee adresa nrr. 23546, prin
p
care Universitate
U
ea confirmăă participarrea la
fe
festivitatea de
d premieree a sportiviloor care au obținut
o
distincții la com
mpetiții interrnaționale înn anul
22016. S-a hootărât ca ban
nii de deplaasare să fie acordați
a
de către Univeersitate, pe bază
b
de refeerat de
nnecesitate înntocmit de FȘMSS.
F
9. S
S-a luat cunnoștință de Lista elevillor, profeso
orilor și uniităților școllare care vo
or fi premiaate, ca
uurmare a rezultatelor
r
obținute lla competițțiile internaționale pee disciplinee școlare, 2016,
ppublicată pe site-ul ME
ENCȘ și înreegistrat la UBc
U cu nr. 23531.
2
10. S
S-a aprobat referatul nr.
n 23623, pprin care Faacultatea dee Inginerie propune bllocarea burrsei pe
semestrul I a studentei Isac F. Irinna, bursieră a statului român,
r
penttru că nu a completat fișa
f de
înnscriere penntru anul un
niversitar 20016-2017.
11. S
S-a aprobatt anularea deciziei
d
de exmatricu
ulare pentru
u următorii studenți și înscriere în an
suplimentar:: Bulai Ioan
na-Larisa (R
R-F, anul III) – cereree nr. 233855, Butnaru (Radu)
(
Emaanuela
(P
PIPP, anul III) – cereere nr. 236330, Anghelescu Andreeea (Inform
matică, anul III) – cereere nr.
223629, Lidiaa Ișvanca (P
PIPP, anul I II) – cerere nr. 23631.
12. S
S-a aprobat cererea nr. 23611, prrin care stu
udenta Ralu
uca Bălăiță (KMS-IFR
R, anul I) solicită
reducerea taaxei de studiii cu 50%, aavând în ved
derea calitattea de angajjat al Univeersității.
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13. S-a aprobat cererea nr. 23651, prin care studentul Pococi Alexandru-Ionuț (CSP, anul I) solicită
scutirea de taxă pentru anul universitar 2016-2017. Se va acorda bursă din fonduri proprii.
14. S-a aprobat cererea nr. 23529, prin care studenta Zora Letiția (KMS, anul I) solicită înscrierea la
DPPD, în anul universitar 2016-2017, întrucât nu a înțeles că trebuie să se înscrie și la acest
modul. Pe cerere se va confirma de către cadrele didactice că studenta a participat până acum la
activitățile didactice.
15. S-a aprobat cererea nr. 23530, prin care studentul Condurat Răzvan-Marian (ESF, anul I)
solicită înscrierea la DPPD. Pe cerere se va confirma de către cadrele didactice că studentul a
participat până acum la activitățile didactice.
16. S-a aprobat cererea nr. 23570, prin care studenta Galane (Vallat) Laura-Olimpia (KMS-IFR,
anul II) solicită anularea deciziei de exmatriculare pentru neplata taxei de studii aferentă anului
2015-2016.
17. S-a aprobat referatul nr. 23493, prin care secretarul-șef propune trimiterea candidaturii studentei
Cao L. Ruihong (LEPC, anul II) la MENCȘ, în vederea obținerii unei burse oferită de statul
român pentru cetățenii străini cu rezultate bune la învățătură. Se va supune și aprobării
Senatului.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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