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Nr. 24259/1/07.12..2017
Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
din ddata de 07 deecembrie 20
017
S-au aprobatt referatele nr. 24200 șși nr. 24199..
1. S
2. S
S-au aprobaat referatele de efectuarre a practiciilor de speccialitate la ddisciplinele sportive dee iarnă
laa Facultateaa de ȘMSS: nr. 24121, 24120 și 24
4199.
3. S
S-a aprobat cererea nr.. 24105, priin care stud
denta Enach
he Elena (M
Master BM, anul II) soolicită
aanularea decciziei de exm
matriculare și înscrierea în an supllimentar.
4. S
S-a aprobat cererea nr. 24104, priin care stud
dentul Tomaa Alexandruu (Info FR, anul III) solicită
aanularea decciziei de exm
matriculare și înscrierea în an supllimentar.
5. S
S-a luat cuunoștință dee adresa nnr. 24068, prin care MEN ne rrăspunde laa adresa privind
p
ccapacitatea maximă
m
de școlarizaree. Din acestt documentt rezultă că situațiile de
d an suplim
mentar
(rrepetare an de studii) și
ș revenirilee din întreru
uperi de stud
dii nu se iauu în consideerare la deppășirea
ccapacității de
d școlarizarre.
6. S
S-a luat cunnoștință de adresa nr. 24154, prrin care Miinisterul Muuncii și Jusstiției Sociaale ne
innformează că
c ocupația de inginerr mecatroniist a fost ap
probată în caadrul nomeenclatorului COR,
ccu codul 2144491 și va fi
f inclusă în grupa de baază 2144 – Ingineri meecanici.
7. S
S-a luat cunnoștință de Hotărârile
H
C
Consiliului ARACIS
A
daata de 27.111.2017, doccument înregistrat
ccu nr. 236118. Se conssemnează ccă s-a hotărrât mențineerea acredittării la programul de studii
D
Design induustrial, cu caalificativul îîncredere și 30 de locurri pe serie.
8. S
S-a aprobat referatul nr.
n 24122, pprin care Faacultatea dee ȘMSS sollicită efectu
uarea stagiilor de
ppractică la annul II, EFS IFR, în reggim modularr, la Vatra Dornei.
D
9. S
S-au aprobatt tabelele ceentralizatoaare cuprinzâând cadrele didactice cuu normă în regim de pllata cu
oora pe semestrul I, la Departament
D
tul IMSI – nr.
n 23939, la Departam
mentul IMM
M – nr. 23938 și la
Ș
Școala de Sttudii Doctorrale – nr. 233940.
10. S
S-a aprobatt Raportul de activitaate pentru luna noiem
mbrie 20177, întocmit de domnuul ing.
S
Săndulache (nr. documeent 24179).
11. S
S-a aprobat Raportul de
d activitatee pentru lu
una noiembrrie 2017, înntocmit de domnul Duuță C.
D
Daniel (nr. document
d
24
4160).
12. S
S-a luat cunnoștință de cererea
c
nr. 223978, prin
n care studentul Negresscu Valentin
n (EFS-IFR
R, anul
I)) solicită reetragerea dee la DPPD. Până la em
miterea decizziei de înm
matriculare, aceste
a
cererri sunt
dde competennța Facultățții. Se înreggistrează ca orice cereree și se arhivvează pentru a justificaa lipsa
uunui candiddat înscris în lista dde înmatricu
ulare. Stud
denții trebuuie informaați că proggramul
ppsihopedagoogic le poate fi de follos și perso
onal, nu do
oar profesioonal, dacă vor
v alege cariera
c
ddidactică. Cererea a fosst supusă diiscuției CA, pentru a se stabili că se vor retu
urna banii acchitați
ccu titlu de taxă de stu
udii, în cazzul celor care
c
totuși renunță, pâână la emitterea decizziei de
înnmatricularre. După em
miterea decizziei de înmaatriculare, taaxele de stuudii se vor reține
r
numaai până
laa data cererrii de retrageere, după approbare la nivelul
n
Univ
versității.
13. S
S-a aprobat cererea nr. 23905, prinn care studenta-doctorrand Țîncu R
Roxana (In
ngineria meddiului,
aanul V) solicită schimb
barea titluluui tezei de doctorat
d
în „Evaluarea
„
riscului pro
odus de inuundații
ppe râul Trootuș, secțiun
nea aferenttă localitățiii Ghimeș-F
Făget utilizzând sistem
me informaționale
ggeografice”..
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14. S-a aprobat cererea nr. 23927, prin care absolventul Dăscălașu Toma-Marius (CIG, 2004)
solicită eliberarea duplicatului foii matricole anexă la diplomă.
15. S-a aprobat referatul nr. 24127, prin care Școala de Studii Doctorale propune ca registrele
matricole, pentru perioada octombrie 2007 – octombrie 2016, să fie semnate de persoanele în
funcție și autentificate cu sigiliul valabil la data semnării. Școala de Studii Doctorale va întocmi
o înregistrare a registrelor matricole care se vor autentifica retroactiv.
16. S-a aprobat cererea nr. 24187, prin care doamna ing. Cornelia Cristea solicită continuarea
activității ca secretar facultate, cu prelungire până la data de 31.12.2018.
17. S-a aprobat referatul nr. 24181, prin care Serviciul social propune angajarea unui salariat pe post
de îngrijitor pentru spațiile de învățământ B, B0, H, Laboratoare 1, 2 și 3, ca urmare a ieșirii la
pensie a doamnei Șarban Alexandrina.
18. S-a aprobat referatul nr. 24118, prin care se solicită deplasarea în Malta.
19. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 24256, nr. 24178, nr. 23719, nr. 23480, nr.
23715, nr. 23868, nr. 23999, nr. 23990, nr. 24111, nr. 24110, nr. 23775, nr. 24072.
20. S-a aprobat referatul nr. 23921, prin care domnul prof. Lazăr, în calitate de responsabil al
proiectului REWATER, propune depunerea unui proiect în cadrul competiției Premierea
participării la Orizont 2020. Nu implică fonduri de la Universitate.
21. S-a luat cunoștință de adresa nr. 24128, prin care MEN ne informează că ni s-au alocat 60.000
de lei pentru activitățile extracurriculare propuse și ni se solicită să transmitem, până la data de
11.12.2017, devizele activităților care se vor încadra în această sumă. CA a hotărât sumele care
se vor repartiza pe facultăți: Inginerie – 38. 000 lei, Științe – 10.000 lei și FȘMSS – 12.000 lei,
pentru a fi refăcute devizele de cheltuieli pe aceste sume.
22. S-a aprobat referatul nr. 24070, prin care Facultatea de Litere prezintă Tabelul centralizator
cuprinzând cadrele didactice cu normă în regim de plata cu ora pe semestrul I.
23. S-a aprobat referatul nr. 24206, prin care Departamentul de management propune introducerea
formularului de Registru matricol ȘSD, revizia formularului Raport de evaluare a conformării
cu cerințele legale și alte cerințe, anularea formularului Registrul matricol DPPD.
24. S-a hotărât deschiderea admiterii pentru candidații cetățeni non-EU pentru anul universitar
2018-2019. Se vor utiliza formularul de cerere și metodologia în vigoare pentru anul 2017-2018.
Candidaturile care se vor aproba până la apariția noii metodologii vor fi transmise spre
aprobarea MEN cât de repede, pentru a asigura timpul necesar de obținere a vizelor de studii și
prezentarea în termen la studii.
25. Domnul prof. Nedeff solicită o mobilizare mai mare pentru finalizarea raportării științifice,
despre care domnul rector menționează că este decisivă pentru stabilirea finanțării Universității.
Toate fișele de raportare se vor depune la directorii de departament, se centralizează la nivel de
facultate și apoi la nivel de Universitate, pentru a se realiza procentul de 100% (grad de
încărcare la nivel de Universitate pentru fiecare cadru didactic).
26. Domnul decan Talmaciu anunță că mâine, 08.12.2017, va avea loc conferința de Matematică și
Informatică, cu deschidere în Aula Universității, la ora 10.

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