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din data de 18 mai 2017
1. S-a aprobat referatul nr. 7834, prin care Serviciul Economic propune ca orice achiziție de
servicii curente de către Universitate să fie confirmată printr-un proces-verbal de recepție a
serviciilor, semnat, atât de către beneficiarul serviciului, cât și de către Comisia de recepție.
Referatul cuprinde un tabel cu toți beneficiarii sau responsabilii și ce documente se emit în
vederea achitării respectivelor servicii.
2. S-a aprobat referatul nr. 7920, prin care Departamentul de management propune introducerea în
SMQ a formularului F584.17/ Ed.01 – Proces-verbal de recepție a serviciilor.
3. S-a aprobat referatul nr. 7848, prin care BRIPC propune prelungirea mobilităților și
suplimentarea granturilor Erasmus pentru studenții beneficiari de stagii de studii în semestrul al
doilea.
4. S-au aprobat următoarele deplasări în străinătate: nr. 7872 și nr. 7873.
5. S-au aprobat cererile nr. 7642 și 7643, prin care studenții Niță Bogdan, respectiv Iancu Gabriel
(ambii Mecatronică, II) solicită acordarea în avans a restului de 20% din bursa Erasmus, pentru
efectuarea mobilității în Austria.
6. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 6920, nr. 7904, nr. 7762, nr. 7878 și nr.
7905.
7. S-a luat cunoștință de OMEN nr. 3851/02.05.2017 (UBc 7697) și de OMEN nr.
2850/02.05.2017 (UBc 7851) .
8. S-a aprobat referatul nr. 7874, prin care doamna conf. Mâță, în calitate de responsabil al
proiectului „Differentiation of instruction for teacher professional Development and students
Succes (DiDeSu)”, propune încadrarea doamnei ec. Dospinescu Cerasela.
9. S-au aprobat următoarele cereri de susținere a examenului de finalizare a studiilor absolvite pe
Legea 84/1995, în sesiunea iunie-iulie 2017: nr. 7973 – Baciu Cătălin Eugen (EFS, ID, 2003),
nr. 7972 – Pintilie Florin (Kinetoterapie, 1999), nr. 8005 – Dobre Florin (EFS, 2005).
10. S-au aprobat următoarele cereri de eliberare de duplicate: nr. 7969 – Pântea V. Vasilică (EI,
2010), diploma de licență și suplimentul; nr. 7967 – Căiea F. Andreea-Irina (Română-Engleză,
2004), foaia matricolă anexă la diploma de licență, conform legislației în vigoare.
11. S-a luat cunoștință de Situația financiară definitivă a Universității pe luna aprilie, înregistrată cu
nr. 7687.
12. Domnul decan Rață face cunoscut că pentru susținerea examenului de licență, FSMSS
intenționează corectarea testului grilă în prezența candidaților, pentru eliminarea contestațiilor.
13. Domnul decan Rață informează că absolventa Neagu Loredana solicită confirmarea stagiilor de
practică pe un formular emis de angajatorul din străinătate. S-a aprobat completarea
formularelor prezentate cu informațiile corespunzătoare de către Facultate.
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