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Nr. 3996/10.03.20117
Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
dinn data de 09 martie 2017
S-a aprobat Situația fin
nanciară proovizorie a Universității
U
17, înregistrrată cu
1. S
pe luna febbruarie 201
nnr. 3871.
2. S
S-a aprobat cuantumull burselor pentru sem
mestrul al II-lea al anu
nului univerrsitar 2016--2017,
cconform reccomandărilo
or MEN priin adresa 35
562, după cum
c
urmeazză: Bursa dee ajutor soccial va
aavea valoarrea de 580 lei, bursaa de merit 600 lei, bursa de peerformanță 650 lei, bursele
b
oocazionale 580
5 lei, bursa de stagiii 600 lei și bursele speeciale 580. L
Liga Studen
nțească a approbat
aaceste valorri. Regulam
mentul de bburse este în curs de elaborare, conform OMEN 33992, în
ccondițiile staabilite în prrezenta ședdință și cu consultarea
c
Ligii Studeențești (incllusiv cu păsstrarea
regulii de deepunere a ceererii pentruu toate categ
goriile de bu
urse).
3. S
S-a luat cuunoștință de
d OMEN nr. 3367/23.02.2017 (UBc 36689) pentru
u modificarrea și
ccompletareaa Metodolo
ogiei privinnd formarrea continu
uă a perssonalului din
d
învățăm
mântul
ppreuniversitaar, aprobatăă prin OME
ECTS nr. 5561/2011.
4. S
S-a luat cunnoștință de e-mailul
e
nr . 3808, prin
n care Euro
ostudent Roomânia ne in
nvită la apllicarea
studiului național EUR
ROSTUDEN
NT VI, coordonat de UEFISCDI
U
și ISE, în urma desem
mnării
M
MEN. Docuumentul va fi retransm
mis la Faculttatea de Ing
ginerie, deooarece au fo
ost selectatee două
ddomenii de studii
s
de la această facuultate.
5. S
S-a aprobat cererea nr. 3833, prin ccare studentta Bairac (L
Lichi) Ioanaa solicită anu
ularea decizziei de
eexmatricularre pentru neeînscriere laa studii în anul
a
universsitar 2016-22017, cu co
ondiția achittării la
zzi a taxei de studii.
6. S
S-a aprobat cererea nr. 3631, prinn care studen
nta doctorand Natalia Muntenu (G
Gubceac) soolicită
ccazare în căm
min, pentru perioada 066.03-31.05..2017, la tarriful de 225 lei/ lună.
7. S
S-a aprobatt cererea nr.
n 3949, pprin care sttudenta doctorand Brran Elena-P
Petronela solicită
retragerea buursei de studiu acordatăă din venitu
uri proprii, începând
î
cuu data de 06.03.2017.
8. S
S-a aprobat referatul nrr. 3838, prinn care se prropune exm
matricularea studentei doctorand
d
C
CoadăG
Galbenă (Arrdeleanu) Greta,
G
pentruu depășirea perioadei
p
dee finalizare și susțineree publică a tezei.
t
9. S
S-a aprobat referatul nr.
n 3905, prrin care Comisia de ev
valuare și aasigurare a calității prropune
ccomisiile CA
ACF, pentru
u anul univeersitar 2016
6-2017.
10. S
S-a aprobat referatul nr.
n 3906, prrin care Comisia de ev
valuare și aasigurare a calității prropune
pperioada de evaluare a cadrelor diidactice de către
c
studen
nți: 15-31 m
martie 2017. Evaluareaa se va
fi
finaliza prinn elaborareaa și transmitterea către CEAC a un
nui raport ddiscutat și aprobat
a
la nivelul
n
fi
fiecărei struccturi, până la
l data de 0 5.04.2017.
11. S
S-a luat cunnoștință de Raportul
R
coomisiei de analiză
a
a refferatelor nr. 20822/201
16 și 20899//2016,
înnregistrat cuu nr. 3362.
12. S
S-a aprobat Raportul de
d activitatee nr. 3916, al domnul ing. Sănduulache, pentru activitateea din
luuna februarrie 2017.
13. S
S-a aprobat referatul nrr. 3729, prinn care Direecția Generaală Adminisstrativă prop
pune actuallizarea
liistei persoannelor împutternicite să semneze do
ocumentele supuse Vizzei de contro
ol preventivv.
14. S
S-a aprobat referatul nrr. 3970, prinn care Direecția Generaală Adminisstrativă prop
pune actuallizarea
ccomponențeei Echipei peentru siguraanța alimenttelor de la Cantina-Res
C
staurant.
15. S
S-au aprobatt referatele de necesitatte nr. 3644, nr. 3728 șii nr. 3941.
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16. S-a aprobat referatul nr. 3939, prin care Serviciul social propune repartizarea subvenției pentru
cămine – cantină, conform situațiilor rectificative pentru anul 2016.
17. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 3777, prin care Serviciul social propune realizarea unei
copertine metalice la intrarea din spatele Cantinei-Restaurant. Se va aplica procedura de
achiziții.
18. S-a aprobat Devizul de venituri și cheltuieli pentru cursul Utilizarea platformelor educaționale
interactive (MENOS), înregistrat cu nr. 3845.
19. S-a aprobat referatul nr. 3834, prin care DPPD propune participarea unei echipe în proiectul
„Communicationg Across Cultures: for Education, for Career, for Society”, care nu presupune
cofinanțare din partea Universității.
20. S-a aprobat referatul nr. 3756, prin care DPPD propune participarea unei echipe în proiectul
„Gamel T: Gamestorming for Innovative Teaching”, care nu necesită cofinanțare.
21. S-a aprobat referatul nr. 3920, prin care domnul prof. Stamate propune depunerea unui proiect
de cercetare cu titlul „The Missing Links to Quatum Brain Signal Processing”, care nu necesită
cofinanțare.
22. S-au aprobat următoarele referate de deplasări în străinătate: nr. 3793, nr. 3818, nr. 3794, nr.
3820, nr. 3818 și nr. 3858. CA reamintește că deplasările în străinătate trebuie să aibă justificare
documentată, pentru că, pe perioada acestor deplasări, cu excepția perioadelor de concedii,
personalul este considerat în activitate și remunerat de Universitate.
23. S-a luat cunoștință de Raportul portalului Edumanager.ro pentru luna februarie 2017, înregistrat
cu nr. 3924 și 3922.
24. La solicitarea Facultății de Litere, s-a aprobat primirea unui stagiar de limbă franceză, începând
cu anul universitar 2017-2018.

Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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