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Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
din daata de 04 seeptembrie 2017
1. S
S-au aprobaat următoareele cereri peentru eliberrarea scrisorrilor de accceptare la sttudii: nr. 144064 –
D
Dadaoui Anntoine, cetățțean libaneez, care soliicită an preegătitor de limbă româână pentru studii
uuniversitare în domeniu
ul Medicinnă dentară, nr. 14063 – Abahri SSaid, cetățeaan marocann, care
solicită AP, pentru prog
gramul EFS
S, nr. 14066
6 – Mohamaad Admad, cetățean sirian, care soolicită
A
AP pentru Mecatronică
M
ă, și nr. 142006 – Hussaiin Zakir, ceetățean din B
Bangladesh
h, care soliciită AP
ppentru Admiinistrarea affacerilor.
2. S
S-a aprobat referatul nr.
n 14213, prin care Liga
L
Studen
nțească soliicită acordaarea burseloor din
vvenituri propprii pentru studenții
s
dinn cadrul Comitetelor dee cămin.
3. S
S-au aprobatt următoareele referate dde necesitatte: nr. 14091, nr. 140900, nr. 14088
8, nr. 140899 și nr.
114009.
4. S
S-a luat cunnoștință de adresa nr. 14065, prin
n care MEN
N ne inform
mează că vo
or fi publiccate în
M
Monitorul Oficial
O
HG
G pentru mo
modificarea și completarea HG nnr. 140/201
17 și HG pentru
p
m
modificarea și completaarea HG 1177/2017.
5. S
S-a aprobatt referatul nr.
n 14131, prin care domnul rector propunne complettarea art. 52
5 din
R
Regulamentuul de ordinee interioară al Universiității, cu alin
niatul 10, duupă cum urmează: Direectorii
dde departam
mente, șefii de
d comparttimente, serrvicii, birourri etc. au obbligația de a ține la locul de
m
muncă eviddența orelorr de muncăă prestate zilnic
z
de fiecare salariiat, cu evid
dențierea orei de
înncepere și a celei de sffârșit al proogramului de lucru. Mo
odalitatea dee evidență este
e la latituudinea
fi
fiecărei struucturi organizatorice (ccondică, eviidență electtronică, „fottografierea”” zilei de muncă,
m
raport de acctivitate orrară etc.). R
Referatul este însoțit de Raportuul de inforrmare nr. 13589,
1
înntocmit de Oficiul jurridic, privinnd aplicareaa OUG nr. 53/2017, pprin care see modifică Codul
M
Muncii și a intrat
i
în vig
goare cu datta de 07.08.2017. Se menționează
m
că orele sup
plimentare se vor
eefectua cu aprobarea
a
șeefului ierarhhic. Domnu
ul rector reaamintește căă toate conttractele de muncă
m
aale angajațillor Universiității, care îîși desfășoaară activitateea în cele ddouă campu
usuri univerrsitare,
vvor sta la Seerviciul Ressurse Umanne și Salarizzare, având în vedere ccă nu este o distanță atât
a de
m
mare între cele
c
două campusuri
c
ppentru ca orice
o
contro
ol să poatăă verifica în
ntr-un timpp scurt
eexistența conntractelor de
d muncă. P
Pentru centru
ul de practică de la Vaatra Dornei, se va întoccmi un
ddosar cu conntractele individuale dde muncă alle angajațilo
or, care va sta perman
nent în centtrul de
ppractică.
6. S
S-a aprobatt referatul nr.
n 14132, prin care domnul rector propunne numireaa doamnei lector
uuniv.dr. Poppescu Carmeen-Violeta îîn funcția de
d director, interimar,
i
aal DPPD. Nu
umirea se va
v face
ccu data de 05.09.2017.
7. S
S-a luat cunnoștință de documentuul nr. 13873
3, privind proiectul
p
dee HG pentrru modificaarea și
ccompletareaa HG nr. 556/2011 privind orrganizarea, structura și funcțion
narea Autoorității
N
Naționale peentru Calificcări.
8. S
S-a luat cunooștință de adresa nr. 133786, prin care
c doamnaa Mihăilescuu Daniela, asistent
a
sociial din
ccadrul Aliannței pentru Lupta Împ otriva Alco
oolismului și
ș Toxicom
maniilor ne solicită spriijin în
oorganizarea evenimentu
ului „Caravaana Alcohelp”. Adresaa se va transsmite Ligii Studențești.
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