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Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
diin data de 31 mai 2017
S-a luat cunnoștință de referatul nnr. 8712, prrin care se prezintă inncidentul cu
u studenta Guriță
G
1. S
L
Lucreția, dinn data de 30.05.2017.
3
. Consiliul de adminisstrație soliccită Facultăății de Știinnțe ale
M
Mișcării, Spportului și Sănătății connstituirea un
nei comisii de
d analiză.
2. S
S-a luat cunnoștință de adresa
a
nr. 88684, prin care
c
Romconstructor SA
A ne răspun
nde, la adreesa nr.
88469, că au respectat Ordinul
O
15668/15.10.20
002 în stabilirea devizeelor la niveel de categoorii de
luucrări și obiiecte de con
nstrucții.
3. S
S-a aprobat referatul nrr. 8682, prinn care Facu
ultatea de Șttiințe propunne modificaarea componenței
ccomisiei de licență a programuluui de studii universitaare de licennță PIPP, pentru
p
înlocuirea
ddoamnei lecctor univ.dr. Mihaela H
Hriban cu do
oamna conff.univ.dr. Luuminița Dru
ugă. Se va supune
și aprobării Senatului
S
un
niversitar.
4. S
S-a aprobat referatul nr.
n 8716, prrin care Faacultatea dee Științe Ecconomice propune
p
com
misiile
ppentru conccursul de admitere
a
laa studii un
niversitare de
d licență și de masster, pentruu anul
uuniversitar 2017-2018.
2
Se va supunne și aprobăării Senatulu
ui universitaar.
5. S
S-au aprobaat referatelee nr. 8711, 8691 și 86
654, prin care
c
Facultaatea de Știiințe ale Miișcării,
S
Sportului și Sănătății, Facultatea
F
dde Științe Ecconomice, respectiv
r
Faacultatea de Inginerie propun
p
ddirectorii de programe de
d studii unniversitare de
d master.
6. S
S-au aprobaat referatele nr. 8683 șii 8754, prin
n care Facu
ultatea de Șttiințe și Faccultatea de Litere
ppropun direcctorii de pro
ograme de sstudii de uniiversitare dee master, peentru anul 2017-2018.
7. S
S-a luat cunnoștință de referatele nnr. 8707, 83
306, 8486, prin care ddoamna con
nf. Lazăr, doomnul
pprof. Lazăr și,
ș respectiv
v, domnul pprof. Balint solicită aviizul pentru calitatea dee expert evaaluator
ppe platformaa BRAINM
MAP. În urm
ma supuneriii la vot, nu s-a
s avizat soolicitarea doamnei Lazzăr, cu
uun vot împpotrivă și 9 abțineri, nnu s-a avizzat solicitarea domnuului prof. Lazăr,
L
cu un
u vot
îm
mpotrivă șii 9 abținerii, s-a avizaat solicitareea domnului prof. Ballint cu 7 voturi pentruu și 3
aabțineri.
8. S
S-au aprobaat următoareele referate pentru depllasări în străinătate: nrr. 8533, nr. 8653, nr. 8652 și
nnr. 8564.
9. S
S-a aprobat referatul
r
dee necesitate nr. 8647.
10. S
S-a aprobat cererea nr. 8658, prinn care doam
mna Corneliia Cristea, ssecretar-șeff la Facultattea de
Innginerie, soolicită contin
nuarea activvității pe po
ostul de secrretar facultaate, cu conttract de munncă pe
ddurată deterrminată, înccepând cu ddata de 14..07.2017. S-a aprobat continuarea contractuului de
m
muncă până la data de 31.12.2017.
3
.
11. S
S-a luat cunnoștință de cererea
c
nr. 8496, prin care domnu
ul Petrescu Dragoș și doamna Peetrescu
D
Daniela reclamă faptu
ul că au foost pătați cu
c ou crud de către uun student al Universității.
D
Dumnealor solicită
s
iden
ntificarea sttudentului, care
c a arunccat acel ou ddin căminull nr. 2, etajuul 2, și
sancționareaa acestuia. S-a constiituit următo
oarea comisie de anaaliză a recllamației: doomnul
ddirector Druugă, șeful Seerviciului soocial, admin
nistratorul de
d cămin și rreprezentan
ntul studențiilor.
12. S
S-a aprobat referatul nrr. 8697, priin care Facu
ultatea de Științe
Ș
propuune măsurile luate în cadrul
c
D
Departamenntului BEPM
M în vedeerea redressării financciare a dep
epartamentu
ului: suspenndarea
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admiterii la programul de studii universitare de licență EPM, cu transferarea locurilor bugetate
la Biologie, și mobilitatea definitivă a studenților din anul II EPM la Biologie, cu susținerea de
diferențe pe parcursul anului universitar 2017-2018. Măsurile se vor aplica, după aprobarea
Senatului universitar și după consultarea studenților din anul II (2017-2018).
13. Domnul secretar-șef cere sprijin președintelui Ligii studențești, pentru realizarea convocării
studenților, joi, 08.06.2017, la ora 14, în Aula Universității, unde va avea loc o întâlnire a
reprezentanților Inspectoratului Teritorial de Muncă cu studenții străini ai Universității, pe
probleme de legislația muncii și drepturile acestora.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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