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Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ie
din data de 26 ianuarie
i
201
17
1. S
S-a aprobat referatul
r
nr. 1384, prin care domnu
ul prof. Culea propune ccomisia de evaluare
e
și selecție
a parteneruluui pentru dep
punerea unuui proiect de Stagii de prractică pentru
ru studenți, în
î domeniul IT.
2. S
S-a aprobat Registrul
R
riscurilor la niivelul Univeersități, actuaalizat la dataa de 31.12.2016, înregistrat cu
nnr. 687.
3. S
S-au aprobatt Obiectivelee specifice aale serviciulu
ui Cantină, înregistrate ccu nr. 1222.
4. S
S-a aprobat Raportul
R
priivind accesuul la informaații de interees public peentru anul 20
016, înregisttrat cu
nnr. 1368.
5. S
S-a aprobat referatul
r
nr. 1387, privinnd introduceerea în sistem
m a proceduurilor operaționale PO 07.32
0
–
O
Organizarea,, desfășurareea și evaluaarea examen
nelor pentru
u acordarea gradului did
dactic I, resspectiv
P
PO 07.33 – Organizarea,
O
, desfășurareea și evaluarrea exameneelor pentru aacordarea grradului didacctic II.
6. S
S-a luat cunoștință de cererea
c
nr. 11234, prin care
c
studenta Cosma Crristina (EPM
M, anul I) solicită
s
aacordarea unnei burse de practică/
p
forrmare/ perfeecționare.
7. S
S-a luat cunooștință de reeferatul nr. 11297, prin care studentu
ul Cucu Gheeorghe-Cipriian (MCA, anul
a
I)
solicită acorddarea unei burse de pracctică/ formarre/ perfecționare.
8. S
S-a aprobat referatul
r
nr. 1386, prin ccare Direcția Generală Administrat
A
tivă propunee numirea unnui șef
dde serviciu innterimar la Serviciul
S
soccial, până la ocuparea prrin concurs a postului.
9. S
S-a aprobat referatul
r
nr. 1182, prin ccare Direcția Generală Administrati
A
tivă propunee completareea fișei
ppostului dom
mnului Ovidiiu Aradei cuu atribuții cu
u specific teh
hnic la birouul DGA.
10. S
S-a aprobat referatul
r
nr. 1369, prin care doamn
na conf. Rusu propune ddepunerea proiectului cuu titlul
„„Parteneriat pentru
p
stagii de practicăă – primul paas spre o carrieră în induustria alimen
ntară”.
11. S
S-a aprobat referatul
r
de necesitate nnr. 1400, prin care doam
mna prorecttor Nechita solicită efecctuarea
uunui audit peentru anul all treilea de im
mplementaree a proiectullui BLISS.
12. S
S-a aprobat situația fin
nanciară pee luna deceembrie 2016 la Faculttatea de Șttiințe Econoomice,
înnregistrată cu
c nr. 1133.
13. S
S-a aprobat procesul-ver
p
rbal nr. 12999, privind in
nventarierea anuală a eleementelor de natura activelor,
ddatoriilor și a capitalurilo
or proprii afflate în patrim
moniul Univ
versității la ddata de 31.12.2016.
14. S
S-a aprobat procesul-ver
p
rbal nr. 69, pprivind inven
ntarierea im
mobilelor corrporale, execcutate până la
l data
dde 31.12.20116.
15. S
S-a hotărât ca
c toți cei caare au de făccut completăări la Fișa privind activi
vitatea de cerrcetare, să lee facă,
ccu celeritate.
16. S
S-au stabilit propunerilee pentru reprrezentanții din
d cadrul Consorțiului
C
Regional dee Inovare (C
CRI) si
C
Comisiei Connsultative Academice.
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