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Nr. 199995/1/ 12.10.2017
Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ie
din ddata de 12 octombrie 20
017
1. S
S-a aprobat referatul nr.. 19955, priin care Departamentul de
d managem
ment propun
ne revizuireaa unor
pproceduri, inntroducerea în
î sistem a uunor formulaare și revizu
uirea unor foormulare.
2. S
S-a aprobat cererea nr. 19302, prinn care docto
oranda Mun
nteanu-Gubccea Natalia solicită cazzare în
ccăminele Unniversității, în
î perioada 10-27.10.20
017. Achitarea cazării see va face din contul Școlii de
S
Studii Doctoorale.
3. S
S-a aprobat referatul
r
nr. 19942, prinn care domn
nul prof. Cu
ulea solicită rezervarea a două cam
mere de
ccămin, în perrioada 18-21
1.10.2017, ppentru participanții la Co
olocviul franncofon PLUMEE 2017.
4. S
S-a luat cunnoștință de adresa nr. 19198, prin
n care ARA
ACIS ne infformează deespre sesiunnea de
ppregătire dinn data de 10
0.11.2017 ș i ne solicităă desemnareea unei perssoane la aceeastă sesiunne. S-a
hhotărât că vaa participa do
oamna proreector Danu.
5. S
S-a aprobat cererea
c
nr. 19701,
1
prin care domnu
ul ș.l. Judelee solicită conncediu fără plată începâând cu
ddata de 16.100.2017. Con
ncediul fără pplată s-a aprrobat până laa data de 01..10.2018.
6. S
S-a luat cunnoștință de referatul
r
nr. 19365, prin
n care domn
nul prof. Laazăr solicităă luarea măsurilor
ppentru bunaa desfășuraare a proieectului RE
EWATER. Domnul
D
reector precizzează că colegii
c
ddisponibilizaați vor semn
na condica la Rectoratt. Pentru activitatea
a
ddidactică la Școala de Studii
D
Doctorale, reeferatele se vor semnaa de ȘSD șii prorectoru
ul de cerceta
tare, iar pen
ntru activitaatea de
ccercetare, refferatele se vor semna dee către proreectorul cu cercetarea.
7. S
S-a luat cunooștință de reeclamațiile inndividuale privind
p
încăălcarea dreptturilor prevăăzute în conntractul
inndividual de
d muncă și în contraactul colectiiv de munccă în baza capitolului VI, art. 65, din
R
Regulamentuul de ordine interioară aal Universităății, înregistrrate cu nr. 119194, nr. 19
9187 și nr. 19189.
1
C
Conform RO
OI, se consttituie comissia de analiiză a reclam
mației, dupăă cum urmeează: președdinte –
pprof.univ.dr.ing. Valentin Zichil, ddecanul Faccultății de Inginerie,
I
m
membri – co
onf.univ.ingg.dr.ec.
C
Cătălin Drobb, director al Departam
mentului dee inginerie și managem
ment, mecattronică, ș.l.ddr.ing.
A
Andrei-Ionuțț Simion – director
d
al D epartamentu
ului de ingin
nerie chimicăă și alimentaară.
8. S
S-a luat cunooștință de reeferatele nr. 19281 și 19
9282, prin caare secretareele de la Faccultățile de Litere,
L
Ș
Științe și Știiințe Econom
mice, respecctiv doamnaa administrattor Iliescu ssolicită men
nținea sporullui din
vvenituri propprii. CA ap
preciază că măsurile lu
uate pentru redresarea financiară sunt conform cu
reegulamentelle interne, care
c
nu prevvăd excepții, iar regulaamentul nu poate fi mo
odificat în timpul
t
aanului univerrsitar.
9. S
S-a aprobat referatul
r
nr. 19915, prinn care Faculttatea de ȘMS
SS propune posturile caare se vor scooate la
cconcurs în semestrul
s
I. La Departtamentul KT
TO. Poziția 16, lector, cu discipliinele: Semioologie,
E
Elemente de fizioterapiee, Kinetoteraapia în geriaatrie-geronto
ologie, Kinet
etoterapie cu
u aplicații în sport;
P
Poziția 17, lector, cu
u disciplineele: Bazelee generale ale kinetooterapiei, Masaj
M
și tehnici
t
ccomplementaare. Pozițiaa 18, lectorr, cu discip
plinele: Kin
netoterația în afecțiunile reumatollogice,
F
Fiziologia siistemului ossos, Fiziologgie, Stagiu de practică de specialiitate IV (în
n unități spoortive).
Biomecaniică, Stagiu de practicăă în stațiunii balneare (mediu
P
Poziția 19, lector,
l
cu disciplinele:
d
(
m
montan), Kiinetoterapia deficiențeloor fizice șii senzoriale,, Terapia oocupaționalăă pentru perrsoane
pprivate de libertate
l
sau aflate înn probațiunee, Terapia ocupaționallă la perso
oane cu afeecțiuni
nneurologie, Practica
P
de specialitatee 3. Departtamentul EF
FPS. Pozițiaa 15, lectorr, cu discipplinele:
M
Modelare în educație fizzică și sport de performaanță, Teoria și practica ffotbalului, Aplicații
A
din jocuri
sportive (Haandbal, Fotb
bal) în kineetoterapie, Educație
E
fizzică. Pozițiaa 16, lectorr, cu discipplinele:
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Gimnastică aerobică, Teoria și practica dansului sportiv, Teoria și practica gimnasticii, Aplicații în
disciplinele sportive de apă (în tabere de pregătire), Educație fizică.
10. S-a aprobat referatul nr. 19702, prin care Facultatea de Inginerie propune posturile care se vor
scoate la concurs în semestrul I. Departamentul IMM. Poziția 9, șef lucrări, cu disciplinele:
Managementul resurselor umane, Antreprenoriat/ Logistică industrială/ Management, Economie
generală/ Bazele economiei, Management de proiect/ Management/ Managementul proiectelor/
Managementul proiectelor industriale.
11. S-a aprobat referatul nr. 19859, prin care Facultatea de ȘMSS propune beneficiarii gradațiilor de
merit începând cu data de 01.11.2017. Ultimele trei referate se vor supune și aprobării Senatului.
12. S-a aprobat referatul nr. 19724, prin care Școala de Studii Doctorale prezintă situația studenților
doctoranzi și solicitările de burse din veniturile proprii.
13. S-a luat cunoștință de adresa nr. 19860, prin care Facultatea de Inginerie confirmă disponibilitatea
de angajare a doi cercetători cu normă întreagă pentru încă o perioadă de doi ani după finalizarea
proiectului Tehnologii de fabricare inteligente pentru producția avansată a pieselor din industriile
de automobil și aeronautică. Adresa s-a întocmi la solicitarea UEFISCDI București. S-a aprobat
referatul domnului prof. Brabie, coordonatorul proiectului, de angajare a acestor cercetători;
referatul însoțește adresa 19860 și este înregistrat cu același număr.
14. S-a aprobat referatul nr. 19848, prin care Comisia de evaluare și asigurare a calității informează că
în perioada 15-30.10.2017, vor fi organizate activitățile de evaluare a cadrelor didactice de către
studenți, aferente activităților semestrului al II-lea al anului universitar 2016-2017.
15. S-a aprobat referatul nr. 19712, prin care Direcția Generală Administrativă propune comisia de
inventariere.
16. Nu s-a aprobat referatul nr. 19389, prin care Direcția Generală Administrativă propune din nou
comisia de recepție a lucrării „Lucrări de autorizare la cerința „Securitate la incendiu a
Laboratorului Echipamente de proces”. Pentru că nu se propune o altă comisie, Decizia nr. 353/2017
rămâne valabilă, dar se va stabili o altă dată pentru recepție, având în vedere prelungirea lucrărilor
prin act adițional.
17. S-a aprobat Tabelul centralizator cu mijloace fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune/ declasare
pentru anul 2017, înregistrat cu nr. 19382.
18. S-a aprobat referatul nr. 19943, prin care Serviciul social propune programul de lucru cu studenții.
19. S-a luat cunoștință de situațiile financiare pe conducători de doctorat, aferente lunii august 2017,
înregistrate cu nr. 19717-19735.
20. S-a aprobat Raportul de activitate, pentru luna septembrie, înregistrat cu nr. 19839.
21. S-au aprobat devizele de venituri și cheltuieli pentru: programul de formare psihopedagogică nivel I
postuniversitar – nr. 19912, nivelul II postuniversitar – nr. 19913, cursul Pregătire teoretică în
domeniul instalațiilor electrice, necesară candidaților la examenul de autorizare organizat de ANRE
– nr. 19835.
22. S-a aprobat Tabelul centralizator al cadrelor didactice – coordonatori și mentori pentru practica
pedagogică, pentru anul III, DPPD, semestrul I, înregistrat cu nr. 19914.
23. S-a luat cunoștință de situația financiară provizorie a Universității pe luna septembrie 2017,
înregistrată cu nr. 19239, și situația financiară definitivă, înregistrată cu nr. 19977. Domnul rector
solicită Contabilității să prezinte și situația cu sold zero.
24. S-a aprobat referatul nr. 19922, prin care BRIPC propune condițiile participării la mobilități de
predare și de formare derulate prin Programul ERASMUS+, în anul universitar 2017-2018. CA
recomandă ca fiecare situație să fie analizată în CF, astfel încât să nu fie perturbată activitatea în
cadrul facultăților și să se maximizeze numărul de mobilități efectuate, cu păstrarea bunelor relații
de colaborare cu universitățile partenere.
25. S-a luat cunoștință de adresa nr. 19925, prin care Universitatea transmite coordonatorului proiectului
Managementul integrat al riscului asociat depozitelor de steril radioactive, prin care informăm că ne
menținem angajamentele asumate inițial privind resursa umană angajată. Doamna prof. Nistor,
coordonatorul proiectului la universitatea noastră, solicită angajarea unei persoane cu normă
întreagă sau a două persoane cu 50% din normă.
26. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 19238, nr. 19852, nr. 19388, nr. 19693, nr.
19310, nr. 19817, nr. 19911, nr. 14088, nr. 19901, nr. 19830, nr. 19978 și 19979.
27. S-a luat cunoștință de procesele-verbale încheiate de Serviciul de control în sănătate publică nr.
19333 – control la Cantină, nr. 19327 – control la cămine, nr. 19328 – control la Cabinetul medical,
nr. 19681 – control la sălile de curs ale Universității.
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28. S-a luat cunoștință de adresa nr. 19790, prin care Liga Studențească nr informează de programul
acțiunilor în cadrul festivalului studențesc „Studențiada 2017”.
29. S-a aprobat adresa nr. 19831, prin care Liga Studențească solicită decontarea transportului delegației
acesteia la Consiliul Director UNSR, care va avea loc în perioada 13-15.10.2017, la București.
30. S-a aprobat perioada de depunere a cererilor de bursă, care se vor acorda în semestrul I, conform
referatului nr. 19958, întocmit de secretarul-șef.
31. S-a aprobat referatul nr. 19959, privind propunerile de modificare a Regulamentului de burse, pentru
acordarea burselor pe perioada egale aferente fiecărui semestru, cu excepția anului terminal.
32. Domnul rector informează că a întocmit o solicitare la MEN pentru clarificarea și altor aspecte
privind acordarea burselor, conform celor sesizate de reprezentanții ANOSR la ședința CNR de la
Craiova, înregistrată cu nr. 19960.
33. S-a luat cunoștință de adresa nr. 19819, prin care MEN transmite Ordinul nr. 5298/05.10.2017
privind atribuire titlului de doctor în domeniul Inginerie industrială doamnei Bolog (Ciofu) V.
Cătălina și domnul Butunoi N. Paul-Alin.
34. S-au aprobat următoarele deplasări în străinătate: referat nr. 19781, nr. 19782, nr. 19783 și nr. 19784
- Portugalia, referat nr. 19785 - Republica Moldova, referat nr. 19928 și nr. 19929 - Croația, referat
nr. 19818 - Belgia.
35. S-a aprobat cererea nr. 19857, prin care absolventul Purcărea Dumitru Cătălin (Istorie-Geografie,
promoția 1974) solicită eliberarea duplicatului la diploma de absolvire și a foii matricole ca urmare
a pierderii acestora, cu corectarea diplomei, în ceea ce privește prenumele absolventului. Diploma se
va autentifica în conformitate cu procedurile formularului inițial, care nu prevedea aplicarea
sigiliului în trei locuri, din care una pe fotografie. Duplicatul va fi semnat de decanul Facultății de
Litere.
36. S-a luat cunoștință de referatele privind plata admiterii, sesiunea a doua: nr. 19773 – Facultatea de
Litere, nr. 19367 – Facultatea de Inginerie. Toate referatele de plată a admiterii, sesiunea a doua, se
vor discuta centralizat, după primirea acestora de la toate facultățile.
37. S-a aprobat cererea nr. 19176, prin care candidata Vlasie Oana-Maria solicită confirmarea locului în
regim cu taxă, la programul de studii universitare de master LFPC.
38. S-a aprobat Lista personalului care beneficiază de sporul acordat din venituri proprii la data de
01.10.2017, înregistrată cu nr. 17094.
39. S-a aprobat instalarea de indicatoare de viteză maximă, 5 km/h, pentru aleile din Universitate,
conform recomandării ITM. Se va întocmit referat de necesitate.
40. S-a aprobat, la solicitarea domnului decan Rață, completarea listei candidaților admiși la KMS IFR
și EFS IFR, cu candidații care au optat pentru IF înainte de eliberarea unor locuri. În ceea ce privește
testele eliminatorii pentru candidații moldoveni, acestea se amână până la sosirea tuturor
candidaților declarați admiși. Având în vedere că perioada de înscrieri la studii s-a încheiat, toate
înmatriculările se vor efectua cu data de 01.11.2017. Până atunci se vor încheia și probele
eliminatorii și echivalările pentru urcări în anii superiori.
41. S-a aprobat referatul nr. 19990, prin care doamna lector Savin, responsabil proiect „Actualizare,
digitalizare, vizibilizare, Arhive regionale. Mecanisme de implicare a comunităților locale și
dezvoltarea serviciilor și produselor inovatoare pentru valorificarea patrimoniului cultural (ARIA)”,
solicită angajarea a doi cercetători, cu normă întreagă.

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