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Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
dinn data de 11 iulie 2017
7
S-a luat cunnoștință de extrasele din procesele-verbale ale ședințe
țelor Consilliilor Faculltăților
1. S
(IInginerie, Științe
Ș
Econ
nomice și Ș
Științe) din data de 10.07.2017, înnregistrate cu nr. 105774, nr.
110627 și nr.. 10550, priin care suntt validate reezultatele co
oncursuriloor pentru occuparea postturilor
ddidactice. See vor supune aprobării Senatului.
2. S
S-au aprobaat Rapoarteele finale aasupra conccursului pen
ntru ocuparrea posturillor didacticce: nr.
110629 – pozz. 6, profeso
or, Departam
mentul de inginerie
i
și managemennt, mecatronică; nr. 100587 –
ppoz. 12, connferențiar, Departamen
D
ntul de kinetoterapie și terapie ocuupațională; nr. 10631 – poz.
119, lector unniversitar, Departament
D
tul de matem
matică, info
ormatică și științele edu
ucației; nr. 10630
– poz. 10, coonferențiar, Departameentul de mattematică, in
nformatică șși științele educației; 100632 –
ppos. 14, lecctor universitar, Depart
rtamentul dee marketing
g și managgement; nr. 10634 – poz.
p
7,
cconferențiar, Departam
mentul de edducație fiziică și performanță spoortivă; nr. 10633
1
– pooz. 16,
leector univerrsitar, Depaartamentul dde educație fizică și perrformanță spportivă; nr. 10635 – pooz. 12,
cconferențiar, Departam
mentul de kinnetoterapie și terapie ocupațional
o
lă; Rapoarteele se vor supune
și aprobării Senatului.
S
3. S
S-a luat cunnoștință de OMEN nr. 4104/21.06
6.2017 (UB
Bc 10417) ppentru modiificarea aneexei la
O
OMEN nr. 3392/2017 privind staabilirea Critteriilor generale de accordare a burselor și a altor
fo
forme de sprijin
s
mateerial pentruu studenții și cursanțții din învăățământul superior
s
dee stat,
înnvățământ cu
c frecvențăă.
4. S
S-a luat cunooștință de Situația
S
finannciară defin
nitivă a Univ
versității pee luna iunie 2017.
5. S
S-a luat cunnoștință de adresa
a
nr. 1 0190, prin care MEN ne răspundde solicităriii nr. 7669 privind
p
români dee pretutindeni și mobbilitatea accademică innternă
regimul finnanciar al studenților
s
ddefinitivă a studenților.
s
6. S
S-a luat cunnoștință de publicarea
p
ppe site-ul ARACIS
A
a Standardeloor specificee și documeentelor
subsecvente de evaluarrea pentru P
Programul pregătitor
p
dee limba rom
mână pentru
u cetățenii străini,
s
înnregistrat cuu nr. 10330.
7. S
S-a luat cunoștință de Hotărârile
H
C
Consiliului ARACIS
A
din data de 2 9.06.2017, publicate pe siteuul ARACIS
S în data de
d 30.06.20 17, înregisttrate la UB
Bc cu nr. 110179. Programul de studii
uuniversitare de licență Fizică
F
inform
rmatică a fost autorizat provizoriu cu 30 de lo
ocuri.
8. S
S-a luat cunooștință de Legea
L
nr. 1558/30.06.2017 (UBc 10
0331).
9. S
S-a aprobatt cererea nr.
n 10592, prin care domnul Munteanu
M
IIonuț-Cătăllin, absolveent al
U
Universitățiii „Petru Maior”
M
din Târgu Murreș, speciallizarea TCM
M, promoția 2017, soolicită
susținerea exxamenului de
d finalizaree a studiilorr la Universitatea „Vasiile Alecsandri” din Baccău.
10. S
S-a aprobat cererea nr.. 10372, priin care doaamna Coznaa V. Luminnița (Neguriici), absolventă a
pprogramuluii postuniverrsitar de maaster Manag
gementul prrotecției meediului în in
ndustrie, proomoția
22010, solicittă susținereaa examenuluui de finalizzare a studiiilor în sesiuunea septem
mbrie 2017.
11. S
S-au aprobaat cererile de acceptaare la stud
dii ale urm
mătorilor ceetățeni străiini: nr. 106625 –
M
Mohamad Kamel,
K
din Siria, studdii universittare de maaster la Faccultatea de Inginerie, cu an
ppregătitor, și
ș nr. 10624
4 – Uringaliiyeva Anisssa, din Kazahstan, studdii universiitare de masster la
F
Facultatea de
d Litere, fărră an pregăttitor.
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12. S-a aprobat cererea nr. 10683, prin care domnul Bujor Tiberiu-Cosmin, student în anul II la
Facultatea de Științe, solicită deschiderea unui Cerc/ Club de informatică care să reprezinte
Universitatea în viitoare proiecte și concursuri IT.
13. S-a aprobat cererea nr. 10492, prin care absolventa Cojocaru Gh. Melania (CIG, promoția 2001)
solicită eliberarea duplicatului diplomei de licență și a foii matricole, anexă la diplomă, sub
rezerva prezentării Monitorului Oficial privind pierderea foii matricole, dat fiind eroarea
materială a Monitorului Oficial.
14. S-a aprobat referatul nr. 10389, prin care Facultatea de Inginerie solicită actualizarea Planului
strategic al Universității și Planul operațional, prin introducerea următoarelor programe de
studii: Informatică aplicată în inginerie industrială, Informatică aplicată în inginerie mecanică,
Informatică aplicată în ingineria mediului și Informatică aplicată în mecatronică.
15. S-a luat cunoștință de cererea nr. 10260, prin care domnul Ștefan Țălu, cercetător științific
gradul II dr.ing. la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, solicită susținerea tezei de abilitare
în domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie industrială. Se solicită ȘSD verificarea
îndeplinirii standardelor minimale în domeniul solicitat.
16. S-a aprobat referatul nr. 10176, prin care ȘSD avizează afilierea doamnei conf.univ.dr.ing.
Carmen-Otilia Rusănescu, titular la Universitatea Politehnică din București, în domeniul
Ingineria mediului.
17. S-au aprobat referatele nr. 10560 și nr. 10646.
18. S-au aprobat Rapoartele de activitate pentru iunie 2017: nr. 10602, nr. 10444 și nr. 10637.
19. S-a aprobat referatul nr. 10281, prin care Facultatea de Inginerie solicită cazarea în căminele
Universității a două cadre didactice din Maroc, în perioada 6-20.07.2017.
20. S-au aprobat următoarele referate de necesitate nr. 10348, nr. 10270, nr. 10553, nr. 10489, nr.
10569, nr. 10554 și nr. 10651.
21. S-a aprobat referatul nr. 10573, prin care se solicită deplasarea în străinătate.
22. S-a luat cunoștință de Rapoartele Edumanager.ro, înregistrate cu nr. 10357 și 10355.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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