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Nr. 21740/1/02.11..2017
Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
din ddata de 02 noiembrie 20
017
S-a luat cunnoștință anunțul publicaat pe site-ull MEN, de consultare publică a proiectului
p
d HG
de
1. S
ppentru modificarea și co
ompletarea HG nr. 141
18/2006 pen
ntru aprobarrea Metodollogiei de evvaluare
eexternă, a standardelor
s
r, a standarrdelor de reeferință și a listei inddicatorilor de
d performaanță a
A
ARACIS.
2. S
S-a luat cunnoștință de OMEN nrr. 4879/08.0
09.2017 (U
UBc 21436)) privind accordarea buurselor
„„Eugen Ionnescu” în an
nul universiitar 2017-2018. Docum
mentul a foost transmiss la Facultattea de
Innginerie.
3. S
S-a luat cunnoștință de OMEN
O
53776/149.10.2017 (UBc 21325)
2
privvind aprobaarea domeniiilor și
specializărilor/ program
melor de stuudii universiitare corelatte cu sectoaarele econom
mice cu pottențial
dde creștere în
î Româniaa. Se va trannsmite încăă o dată pro
opunerea dee includere a programeelor de
studii ale Unniversității, omise de accest ordin.
4. S
S-a luat cunnoștință dee e-mailul nnr. 21672, prin care societatea Q
Quanta Resurse Umane, în
pparteneriat cu societaatea Infoprrob, ne in
nformează de demarrarea proieectului „Staart la
aantreprenoriiat în Nord--Est (S.A.N
N-E)”, în vederea finan
nțării cu lunna noiembriie 2017. E-m
mailul
se va retranssmite la Lig
gă și SAS.
5. S
S-a luat cunnoștință de e-mailul nr
nr. 21256, prin
p
care Asociația AL
LIAT (Aliaanța pentru Lupta
Îm
mpotriva Alcoolismulu
A
ui și Toxicoomaniilor) solicită
s
spriijin în organnizarea Carravanei AlcoHelp
laa universitaatea noastră.. Caravana sse va organ
niza în colab
borare cu Liiga Studențeească.
6. S
S-a aprobat referatul nrr. 21516, prrin care Faccultatea de Litere
L
propuune ocupareea locului devenit
d
liiber la proggramul PIPP, de cătree candidatull următor pe lista de aașteptare dee la concursul de
aadmitere.
7. S
S-a aprobatt referatul nr. 21674,, prin care secretarul-șef propunne schimbaarea prevedderilor
regulamentaare de prom
movabilitate , pentru sittuațiile de neîndeplinir
n
re a condițiiilor minim
me, din
eexmatricularre în an su
uplimentar, cu excepțiia celor carre ar trebuui să efectu
ueze al doillea an
suplimentar.. Dacă se vaa aproba de către Senatt universitarr, prevedereea va fi operabilă cu sfâ
fârșitul
aanului univeersitar 2017-2018.
8. S
S-a aprobat cererea nr. 21512, priin care stud
dentul Ferm
muș Daniel--Ion (absolv
vent TCM, 1997)
solicită înscrrierea la currsurile DPP
PD, nivelul I.
I
S-a aprobat referatul nr.
n 21642, prin care Facultatea
F
de
d Ingineriee propune ocuparea locului
9. S
ddevenit vacaant la prograamul TI, dee către cand
didatul urmăător pe listaa de așteptarre de la conncursul
dde admitere..
10. S
S-a aprobat referatul nr.
n 21539, pprin care do
oamna Soceea, administtrator la căăminele 1, 2 și 4,
ppropune sanncționarea cu
u Avertism
ment scris a studenților
s
Erasmus strrăini cazați în căminull nr. 4,
ccare, în maii multe rând
duri, au tullburat liniștea în cămin
n. În docum
mentul de sancționare, se va
aaduce la cuunoștința studenților că vor fi informate universitățiile de und
de provin despre
d
ccomportameentul necoreespunzător. Totodată, s-a
s aprobat ședința de analiză pro
opusă pentruu data
dde 08.11.20117.
11. S
S-a aprobat cererea nr. 19119, prinn care studeenta Nicoricci Laura (AA
A, anul II) solicită
s
acorrdarea
uunei burse de
d practică/ formare/
f
peerfecționare.
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12. S-a aprobat cererea nr. 21410, prin care absolventa Lădaru Marinela (MK, promoția 1997)
solicită eliberarea duplicatelor anexelor 1 și 2 la diploma de licență.
13. S-a luat cunoștință de adresele nr. 21660-70, prin care Asociația Liga Studențească prezintă
rezultatele alegerilor pentru consiliile facultăților și Senatul universitar. Se vor supune aprobării
Senatului.
14. S-a aprobat referatul nr. 21697, prin care BRIPC propune repartizarea granturilor Erasmus
pentru stagii de predare outgoing între România și Republica Moldova.
15. S-a aprobat referatul nr. 21610, prin care doamna conf. Popescu, în calitate de responsabil în
cadrul proiectului Erasmus+ GameIT, propune echipa de management și implementare a
proiectului.
16. S-a aprobat referatul nr. 21505, prin care Departamentul de BEPM propune plata activităților
desfășurate de comitetul editorial al revistei BDI „Studii și Cercetări Științifice. Biologie”,
volumul 26, nr. 2, anul 2017.
17. S-a aprobat referatul nr. 21675, prin care secretarul-șef propune scoaterea la concurs a unui post
de arhivar și dotarea cu tehnică de calcul a arhivei.
18. S-a luat cunoștință de referatul nr. 21508, prin care Serviciul Bibliotecă propune suplimentarea
personalului cu încă un bibliotecar cu studii superioare și program într-un singur schimb.
Referatul va fi avizat de Serviciul RUS.
19. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 21245, nr. 21243, nr. 21703, nr. 21612, nr.
21647, nr. 21303, nr. 21695 și nr. 21736.
20. S-a aprobat referatul nr. 21561 pentru deplasarea în Republica Moldova.
21. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data
de 01.11.2017, înregistrat cu nr. 21680.
22. S-a aprobat cererea nr. 20118, prin care doamna Șarban solicită rămânerea în activitate după
data pensionării, 7.11.2017. S-a aprobat continuarea activității până la data de 31.12.2017.
23. S-a hotărât ca facultățile să prezinte referatele de încheierea a situațiilor școlare aferente anului
universitar 2016-2017 și referatele de înmatriculare și înscriere în anul universitar 2017-2018,
până la următoarea ședință de CA.
24. Domnul decan Zichil solicită ca statele de funcții ale facultăților să ajungă la administratorii-șefi
de la celelalte facultăți. S-a hotărât ca de această operație să se ocupe Serviciul RUS.
25. S-a aprobat ca petrecerea de micro-revelion să aibă loc în data de 15 decembrie 2017. Tot atunci
se va organiza de către studenți și plugușorul studențesc.
26. S-au cerut soluții tehnice pentru achiziția unei centrale telefonice automate. Se va ocupa domnul
director Drugă, în colaborare cu Biroul de achiziții publice.
27. La propunerea domnului decan Zichil, s-a aprobat ca pentru proiectul pe Axa 10, care se va
depune pentru corpul B, repartiția spațiilor pe facultăți să fie următoarea: Inginerie 74,39% și
FȘMSS 25,61%. Este o excepție de la regulamentul de finanțare, pentru că terenul de sport, din
spatele corpului B, asimilat corpului B în regulamentul de finanțare, nu poate intra în proiect.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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