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f
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1. S
S-a aprobatt Tabelul centralizatorr nr. 1830, cuprinzând cadrele ddidactice care vor exxamina
studenții pe semestrul II,
I anul uniiversitar 2016-2017, laa programull de studii Educație
E
fizzică și
sportivă IFR
R.
2. G
Ghidul proieectului ROS
SE este în deezbatere până la data de
d 15.02.20117.
3. S
S-a aprobat Acordul de colaborarre cu Bancaa Transilvaania SA nr. 1876, priv
vind derularrea de
stagii de preegătire practtică pentru sstudenți.
4. S
S-a aprobatt referatul nr.
n 1823, pprin care se
s propune participareea unei ech
hipe în prooiectul
„„Professionaalization in Initial Teaccher Educattion: toward
ds Europeann perspectiv
ves (PROFIITE)”,
ccare nu neceesită cofinan
nțare din paartea Univerrsității.
5. S
S-a luat cunooștință de ultimele
u
actee normativee apărute în Monitorul O
Oficial al României:
R
H 42/
HG
331.01.2017 (UBc 1699
9) și HG 388/27.01.2017 (UBc 187
70) pentru aplicarea prevederilor OUG
nnr. 57/2015.
6. S
S-a aprobat e-mail-ul nr.
n 1540, prrin care org
ganizația Fo
ounder and GM ingineeri.com.ro soolicită
oorganizarea unui târg de
d carieră adresat stud
denților. Adresa se vaa transmite la Facultattea de
Innginerie și la
l DCP.
7. S
S-a luat cunoștință de e-mail-ul
e
nr.. 1450, prin
n care FIEP ne informeează că dom
mnul prof. Balint a
fo
fost premiat cu cea maii înaltă distiincție posibiilă acordatăă de „FIEP IInternationaal Cross of Honor
H
oon Physical Education””.
8. S
S-a luat cunnoștință dee Raportul nr. 1602, al comisieii de analizăă. Raportull se transm
mite la
C
Consiliul Faacultății de Litere.
L
9. S
S-a luat cunnoștință de Raportul
R
nrr. 1629, priv
vind situațiaa descrisă dde referatul nr. 24064. Se va
trransmite la Serviciul Contabilitate
C
e.
2017,
10. S
S-a aprobat referatul nrr. 1779, prinn care se prropune grafficul pregătiirii pentru bacalaureat
b
laa disciplinnele Matem
matică și L
Limba rom
mână, pentrru perioadaa februariee-iunie 2017, cu
pplanificarea cadrelor did
dactice.
11. S
S-a aprobat Planul de cercetare
c
peentru anul 2017,
2
înregistrat cu nr. 1697. Se va
v afișa pe site,
s
în
secțiunea Prrograme și strategii.
s
S-a aprobat planificareaa Manifestăărilor pentru
u anul 2017,, înregistrattă cu nr. 169
96. Se va affișa pe
12. S
site, în aceeaași secțiune.
13. S
S-a luat cunnoștință de cererea nr. 1778, prin care studenta Munteaanu Mariam
m (PIPP, anuul III)
solicită acorrdarea unei burse
b
de praactică/ form
mare/ perfecțționare.
14. S
S-a aprobat referatul nr.
n 1498, pprin care Facultatea de
d ȘMSS pprezintă discciplinele pee care
uurmează a lee efectua caadre didacticce de la Faccultatea de Litere,
L
pentrru forma dee învățămânnt IFR,
înn semestrull al II-lea al anului univversitar 2015-2016.
15. S
S-a aprobatt referatul nr. 1496, prin care Facultatea de ȘMSSS solicită desemnarea
d
a unui
responsabil la Campionatul Națiional Univeersitar de Atletism,
A
orrganizat dee Universitaate, în
pperioada 4-55.02.2017.
16. S
S-au aprobaat referatelee nr. 1695,11493, 1717, 1494, 149
95, 1497, 11873, 1874,, 1875, 14991, ale
F
Facultății dee ȘMSS.
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17. S-a aprobat referatul nr. 1731, privind numirea responsabililor cu efectuarea instructajelor în
domeniul SSM și SU.
18. S-a aprobat referatul nr. 1732, referitor la numirea CSSM.
19. S-a aprobat referatul nr. 1869, prin care Facultatea de ȘMSS propune responsabilul cu buna
organizare și desfășurare a Campionatului Universitar de Atletism.
20. S-au aprobat referatele de necesitate nr. 1444, 1853, 1722 ale Facultății de Inginerie.
21. S-au aprobat referatele de necesitate nr. 1737, 1733, 1745 - 1747, ale Facultății de Litere,
Facultății de Științe Economice și Serviciului Social.
22. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 1799, prin care Atelierul de multiplicare propune lista
consumabilelor necesare pentru tipărirea materialelor Editurii și ale Universității.
23. S-a aprobat Devizul de cheltuieli nr. 1636, la contractul de cercetare nr. 1 (3)/ 19.02.2016.
24. S-a aprobat referatul nr. 1790, prin care Serviciul RUS propune salarizarea personalului
didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu OUG 12/2017.
25. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 1607, prin care Serviciul tehnic propune serviciile care
trebuie achiziționate pentru autorizarea „Modificări funcționale Corp H”, inclusiv
recompartimentarea parterului.
26. S-a aprobat referatul nr. 1661, privind deplasarea unui cadru didactic în Franța.
27. S-a aprobat referatul nr. 1871, prin care Facultate de ȘMSS propune modificarea structurii
manageriale a Compartimentului IFR la nivelul Facultății.
28. S-a luat cunoștință de referatul nr. 1872, prin care Facultatea de ȘMSS solicită numirea unei
comisii de analiză a adresei cu nr. 20209.
29. S-a aprobat referatul nr. 1662, prin care Facultatea de Inginerie solicită preluarea, în totalitate, a
sălii D04, ca urmare a dezafectării spațiilor de la mansarda corpului H.
30. S-a luat cunoștință de referatul nr. 1789, prin care se informează despre modificările majore ale
modurilor de lucru pe care Biblioteca Națională a României. Referatul se va transmite la toate
facultățile.
31. S-a aprobat referatul nr. 1877, privind deplasarea în Austria.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA
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