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Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
din ddata de 09 februarie
f
20
017
1. S
S-a luat cunnoștință dee extrasul ddin procesu
ul-verbal al ședinței dde Consiliu
u al Facultăății de
Innginerie, diin data de 08.02.20177, înregistraat cu nr. 21
126, privindd avizarea raportului
r
a
asupra
cconcursului pentru occuparea posstului de șef
ș lucrări, poziția 155, din stattul de funccții al
D
Departamenntului ESC. Se va supunne aprobăriii Senatului.
2. S
S-au aprobaat referatele: nr. 2135 – Facultateaa de Inginerrie, nr. 20200 – Facultattea de Știinnțe, nr.
22211 – Facuultatea de Șttiințe Econoomice și refferatul nr. 2156 – Facuultatea de ȘM
MSS, prin care
c se
solicită coreectarea stateelor de funncții și caree nu modifiică structura
ra posturilorr. Se vor supune
aaprobării Senatului.
3. S
S-a aprobat Situația rep
partizării veeniturilor șii cheltuielilor lunare ppe departam
mente, pentruu anul
22016, la Faccultatea de Inginerie, înnregistrate cu
c numerele 2106/1-12 și 2107/1-1
12.
4. S
S-a aprobat referatul nr. 2208, priin care Faccultatea de ȘMSS
Ș
soliccită eliberarrea suplimeentului
liipsă pentru absolventull Hanganu V
V. Constanttin (promoțiie 2006).
5. S
S-a aprobat cererea nr. 2207, prinn care studeenta Negreaa Maria-Crisstina (CIG, anul III) solicită
aanularea decciziei de exm
matriculare și înscrierea în anul IIII, an suplim
mentar.
6. S
S-a luat cunnoștință de adresa
a
nr. 22209, prin care
c
UNSR organizeazză, în data de
d 24.02.20017, la
P
Palatul Parlaamentului, sărbătorirea
s
a a 10 ani dee activitate.
7. S
S-a aprobat referatul nr.
n 1990, priin care DC
CP prezintă rezultatele studiului privind
p
Graddul de
satisfacție a absolvențillor față de ccompetențelle formate pe
p parcursull anilor de studii
s
univeersitari
ppe facultăți. Studiul estee înregistratt cu nr. 1712/1-5.
8. S
S-a aprobat referatul nr.
n 2035, pprin care Departamentu
ul de manaagement prropune revizuirea
uurmătoarelorr formularee: F 51.07/E
Ed.03 – Adeeverința de competențăă lingvisticăă, F 315.09//Ed.02
– adresa căătre Facultaatea de Littere pentru planificareea examenuului/ echivaalarea noteelor în
vvederea obțținerii Certiificatului dee competen
nță lingvistică și F 3116.09/Ed.03
3 – Certificcat de
ccompetență lingvistică.
9. S
S-a luat cunnoștință de cererea nr.. 2036, prin
n care studentul Tudoorache C. Constantin-A
C
Adrian
(B
Biologie, III) solicită accordarea unnei burse de practică/ fo
ormare/ perffecționare.
10. S
S-a aprobat cererea nrr. 1970, prinn care abso
olventa Apetrei Ana-D
Daniela (Matematică-F
Fizică)
solicită corectarea dateii de naștere în certificatul de absollvire a DPPD
D, promoțiaa 2003.
11. S
S-a aprobat Raportul dee activitate aal domnuluii ing. Dorel Săndulachee, pentru lu
una ianuarie 2017,
înnregistrat cuu nr. 2092.
12. S
S-a luat cunooștință de Raportul
R
anuual EduMan
nager.ro pe anul 2016, îînregistrat cu
c nr. 1956..
13. S
S-a aprobatt referatul nr. 2133, prin care Facultatea de Inginerrie propune exmatricularea
studenților, care, nu și--au încheiatt contractul de studii/ actul adițioonal privind
d cuantumull taxei
aanuale, la înnceputul anu
ului universiitar 2016-20
017.
14. S
S-au aprobaat următoareele deplasărri în străinăătate: referaat nr. 2136, referat nr. 2137, referrat nr.
22138.
15. S
S-a luat cunnoștință de adresa nr. 2124, prin care MEN
N ne transm
mite extrasul din Ordinnul nr.
33148/30.01.22017, privin
nd acordareea titlului dee doctor dom
mnului Griggoraș N. Co
osmin-Consttantin,
ddomeniul Innginerie indu
ustrială.
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16. S-a aprobat referatul nr. 2165, prin care se propune Buletinul informativ pentru luna ianuarie
2017.
17. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 2119 – Facultatea de Științe, 2018 – Biroul
de RIPC.
18. S-a aprobat Raportul privind ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar
2015-2016, înregistrat cu nr. 2095. Se va supune aprobării Senatului.
19. S-a aprobat referatul nr. 2145, prin care se propune organizarea unor discipline, sub formă de
modul, în perioada 25.02-05.03.2017, la Vatra Dornei.
20. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data
de 06.02.2017, înregistrat cu nr. 2213.
21. S-au aprobat Tabelele centralizatoare, cuprinzând cadrele didactice, care vor examina studenții
pe semestrul al II-lea, la programul de studii CIG-IFR, înregistrat cu nr. 2174/14, respectiv la
programul de studii Marketing – ID, înregistrat cu nr. 2175/13.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA
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