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Nr. 515/12.01.20177
Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
din data de 12 ianuarie
i
2017
S-a aprobat referatul nrr. 442, prin care Faculltatea de Știiințe ale Miișcării, Sporrtului și Sănnătății
1. S
ppropune exm
matriculareaa studențilorr care nu s-aau înscris în
n anul univeersitar 2016-2017.
2. S
S-a aprobat referatul nr.
n 194, prrin care Direcția Geneerală Admiinistrativă propune
p
nuumirea
ddomnului inng. Ionuț Un
ngureanu în funcția de administrato
a
or al sistemu
mului de suprraveghere video.
v
3. S
S-au aprobaat referatele de numire a comisiilor de recepțiie finală a uunor lucrări:: nr. 413 – pentru
p
oobiectivul „E
Extindere spații de învvățământ – Pasarela dee legătură C
Corp D – Co
orp B”, nr. 414 –
ppentru obiectivul „Reaabilitare Coorp B – Lucrări
L
de revizie învvelitoare jgh
heaburi, buurlane,
pparazăpezi. Lucrări de amenajare iinterioară a sălilor BP 38, BP 39 și a holuluii de legăturăă”, nr.
4415 – pentrru obiectivu
ul „Lucrării de reparaații capitale în vedereaa schimbărrii destinației din
vvestiare bazză sportivă în laboratoor cercetaree și extindeere garaj”, nnr. 416 – pentru
p
obieectivul
„„Amenajare Campus Spiru
S
Haret””, nr. 417 – pentru ob
biectivul „R
Reabilitare Căminul nr.
n 1 –
L
Lucrări de izolație terrmică, Lucrrări de insttalații electtrice și arhhitectură, Refacere
R
insstalații
sanitare și teermice subssol”, nr. 41 8 – pentru obiectivul „Reabilitarrea centrală termică Caampus
M
Mărășești”, nr. 419 – pentru obbiectivul „L
Locuri de recreere, pparcare și spațiu
s
depoozitare
ccontainere gunoi
g
Cam
mpus Spiruu Haret”, nr.
n 420 – pentru obiiectivul „R
Reparații caapitale
A
Amenajare locuri
l
de reccreere în Caampusul Măărășești”.
4. S
S-au aprobaat cererile de
d anulare a deciziei de exmatriculare: nr. 209 – Con
ndurache Roxana
R
(P
PIPP, II), nr.
n 295 – Podaru
P
Roxxana-Marian
na (KMS, III),
I
nr. 2077 – Ghergh
hel Iris-Ecaaterina
(P
PIPP, II), Bălăiță
B
Elenaa-Mădălinaa (PIPP, II).
5. L
La referatull nr. 509, prin
p
care ddomnul prorrector Mârzza propunee stabilirea coeficiențillor de
m
majorare a salariilor pe
p baza rezzultatelor activității
a
de cercetaree, din perio
oada 01.01..2014331.08.2016. Se va supune aprobăriii Senatului..
6. S
S-a hotărât ca suma procentelor sporurilor salariale accordate din venituri prroprii, de maxim
m
330%, să fie aceeași
a
ca în
n anul 20166.
7. N
Nu s-a aprobbat adresa 354,
3
prin caare SC Tehn
no-Copy SR
RL propunee prelungireea contractuului de
înnchiriere pentru
p
spațiiul din căm
minul nr. 3, pentru că se înreegistrează ca
c debit faață de
U
Universitatee. O eventuaală prelungirre se poate discuta num
mai după achhitarea debiitelor.
8. S
S-a aprobat referatul nrr. 421, prin care doamn
na conf. Top
pliceanu sollicită particciparea, în calitate
dde partener, la o propun
nere de proi ect pe progrramul Orizo
ont 2020 EE
EB.
9. L
La referatul 441, privin
nd gradațiilee de merit pentru
p
perso
onalul didaactic auxiliaar, s-a decis să nu
se mai acordde nicio gradație în cuursul anulu
ui 2017, deo
oarece num
mărul de perrsoane care poate
bbeneficia de gradații estte la maxim
m.
10. S
S-a aprobat deplasarea în
î străinătatte a doamneei lector Mo
orărașu, soliicitată prin referatul
r
nr. 494.
11. D
Domnul recctor informeează că pe perioada de
d deplasaree în străinăătate sau în
n țară, în care se
aasigură chelttuielile de în
ntreținere, nnu se acordăă tichete de masă.
12. S
S-a aprobat referatul
r
dee necesitate nr. 362, al Departamen
D
ntului IMI.
13. S
S-a aprobat cererea nr. 367, prin ccare studenttul Prăjescu Costel Rem
mus (EPI, I) solicită sccutirea
dde la plata cazării pe peerioada conccediului medical.
14. S
S-a aprobat referatul nr.
n 491, prinn care Facu
ultatea de Științe
Ș
Econnomice pro
opune benefficiarii
ccelor două loocuri cu finanțare de laa buget redistribuite de la Facultateea de Ingineerie, anul III.
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15. S-a aprobat referatul nr. 490, prin care FȘMSS propune calendarul examenului de finalizare a
studiilor pentru sesiunea februarie 2017.
16. S-a aprobat referatul nr. 443, prin care FȘMSS propune beneficiarii locurilor redistribuite de la
Facultatea de Inginerie, conform CA din data de 22.12.2016.
17. S-a aprobat Raportul de activitate al domnului avocat Țiț pentru trimestrul IV al anului 2016,
înregistrat cu nr. 173.
18. S-a aprobat cererea nr. 444, prin care doamna Anita Karlsen solicită înscrierea la cursurile de
psiho-pedagogie nivel I, în regim postuniversitar, în anul 2016-2017. Este vorba de
reînmatriculare la cursuri.
19. S-a aprobat Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2016, înregistrat
cu nr. 262.
20. La propunerea doamnei prorector Buzoianu s-a aprobat organizarea cursurilor de pregătire
pentru bacalaureat, începând cu semestrul II.

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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