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Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ie
din ddata de 21 deecembrie 20
017
1. S
S-a luat cunoștință de situațiile finaanciare defiinitive pe lu
una noiembrrie 2017, du
upă cum urm
mează:
U
Universitate – nr. 2490
07, Ingineriee – nr. 250
003-4, Literee – 25027-99, Științe – 25236-8, Științe
E
Economice – 25024-6, FȘMSS
F
– 255194-6.
2. S
S-a aprobat referatul
r
nr. 25090, prinn care secreetarul-șef pro
opune redisttribuirea loccurile cu finnanțare
dde la buget, rămase
r
disponibile la Faacultatea de Inginerie, către
c
Facultaatea de Știin
nțe (Biologiee, an II
– 1; Mate, Innfo, an II – 20,
2 master, aan II – 17) șii FȘMSS (E
EFS, an II – 115, an III – 22,
2 master, an
a II –
99). Facultățille vor înaintaa referate cuu studenții caare vor beneeficia de aceeste locuri.
3. S
S-a aprobat raportul de activitate aal domnuluii avocat Pan
naite, pentruu perioada 01.10-19.12
0
2.2017,
înnregistrat cuu nr. 25110.
4. S
S-a aprobat referatul nr.. 25243, priin care Depaartamentul de
d managem
ment propun
ne introduceerea de
nnoi formulaare, revizia unor form
mulare și an
nularea alto
or formularre din sisteemul integrrat de
m
managementt al Universiității.
5. S
S-a aprobat referatul
r
nr. 24783, prinn care Faculltatea de Știiințe propunee trecerea sttudentului Lăiu
L
G.
Ș
Ștefan (Info, anul I) în reegim de bugget, ca urmarre a retragerii studentei B
Bantăș V. Laura-Nicole
L
eta.
6. S
S-au aprobatt următoareele cereri dee anulare a deciziilor de
d exmatricculare: nr. 24782
2
– stuudentul
D
Dascalita Neeculai (Info, IFR, anul IIII), nr. 25188 – studen
ntul Haruți D
Dragoș-Ovid
diu (Info, annul II),
nnr. 25190 – studenta
s
Fru
unză Alexanndra (master, anul II), și nr. 25191 – Pașcu Alex
xandra (Infoo, IFR,
aanul II).
7. S
S-a aprobat referatul nr. 25130, prin care FȘMSS propune
p
ben
eneficiarii lo
ocurilor buugetare
reedistribuite de la Faculttatea de Ingin
inerie, la începutul anulu
ui universitaar 2017-2018
8.
8. S
S-a aprobat referatul nr.
n 25129, pprin care FȘMSS prop
pune exmatrricularea stu
udenților caare, la
înnceputul anuului universiitar 2017-20018, nu s-au înscris în an
nii de studii corespunzăttori.
9. S
S-a aprobat referatul
r
nr. 25108, prinn care Servicciul social propune
p
sanccționarea cu
u avertismennt scris
a studențilorr Adăscălițeei Ionuț (MS
SIPS, anul I) și Miron Adrian-Răz
ăzvan (IEDM
M, anul I), pentru
eevenimentelee din 13.12.2
2017, din căăminul nr. 2..
10. S
S-a luat cunooștință de e-m
mailul nr. 244926, prin care
c Liga Stu
udenților Roomâni din Sttrăinătate nee invită
laa Gala LSRS
S 2018, caree se va organniza în data de 04.01.20
018, la Bucuurești. Va paarticipa o dellegație
dde la Liga Sttudențească a Universităății.
11. S
S-a luat cunnoștință de e-mailul
e
nr.. 24905, priin care CNR
R ne transm
mite comuniicarea Ministrului
ddelegat pentrru fonduri europene,
e
prrivind salariizarea personalului buggetar implicaat în proiecttele cu
fo
fonduri europpene.
12. S
S-a aprobat referatul
r
nr. 24890, prinn care Servicciul de achiziții publice ssolicită sprijjinul decontaarea la
pplată a bunurrilor achiziționate sau îîn curs de acchiziționare,, datorită voolumului foaarte mare dee lucru
ddin acest sfârrșit de an.
13. S
S-a aprobat Buletinul
B
infformativ al U
Universitățiii pe luna noiiembrie 201 7, înregistraat cu nr. 25211.
14. L
La referatul nr.
n 25183, întocmit de F
Facultatea de
d Științe, prrin care se ppropune platta cadrelor titulare
t
ccare desfășoaară activitățți la departam
mente cu sittuație financciară deficittară, în regim
m de plata cu
c ora,
ccât și a chelttuielilor maateriale la acceste departamente, CA
A a menținutt deciziile în
n conformittate cu
reegulamentull de finanțaare. Până laa redresareaa financiară nu se achiită nicio plată și chelttuielile
m
materiale se vor face nu
umai la stricctul necesarr pentru fun
ncționare. Daacă se schim
mbă finanțaarea cu
aanul 2018, see vor actualiiza și regulam
mentele.
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15. În ceea ce privește plata cu ora în zilele de sărbători legale, acestea nu se pot plăti. Conform legii,
sunt zile libere și nu se efectuează activități didactice.
16. S-au aprobat referatele de necesitate nr. 24896, nr. 25295 și nr. 25303.
17. Referatul de necesitate nr. 25240, prin care SAS solicită achiziția unui display cu touchscreen, se
amână.
18. S-a luat cunoștință de proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea HG nr.
918/2013, privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, publicat spre consultare pe site-ul
MEN.
19. S-a luat cunoștință de adresa nr. 25246, prin care MEN revine cu precizări privind capacitatea de
școlarizare, ca răspuns la adresa Universității nr. 42009. Prin această adresă, în perioada de
școlarizare se include și reînmatricularea, situație în care nu se ia în calcul la depășirea capacității.
Capacitatea de școlarizare este aplicabilă anului I de înmatriculare la studii universitare de licență.
20. S-a aprobat cererea nr. 24795, prin care Facultatea de Științe Economice solicită reînmatricularea în
anul III, CIG, IFR, a studentei Mititelu Marinela-Doina.
21. S-a aprobat cererea nr. 25290, prin care absolventa Morariu Morisena (Kineto, promoția 1997)
solicită eliberarea duplicatului la anexa nr. 2 (rezultatele examenului de licență).
22. Nu s-a aprobat referatul nr. 25230, prin care secretarele Elena Mărmureanu, Elena Uțoiu și Gina
Bălean solicită revenirea asupra deciziei de suspendare a sporului din venituri proprii, având în
vedere că Facultatea de Științe nu mai figurează cu sold negativ din luna noiembrie 2017. Soldul
pozitiv este dat de DPPD. Referatul se va reanaliza în noul an financiar.
23. S-a aprobat Tabelul centralizator cuprinzând cadrele didactice cu normă în regim de plata cu ora pe
semestrul I (perioada 18.12.2017 – 19.01.2018), la Facultatea de Științe Economice, înregistrat cu
nr. 24971.
24. S-a aprobat referatul nr. 25302, prin care domnul prof. Livinți, în calitate de director al Contractului
de cercetare SMSPSI, nr. 19 – AUF/ 16.08.2016, propune comisia de avizare internă a lucrărilor de
cercetare dezvoltare.
25. S-a aprobat referatul nr. 25304, prin care doamna prorector Danu, în calitate de președinte al Echipei
de gestionare a riscurilor, propune actualizarea echipei.
26. S-a hotărât ca actele de studii aferente absolvenților DPPD, promoția 2017 (programul de formare
psihopedagogică și grade didactice) să fie semnate de către doamna director Popescu (în funcție la
data semnării) și de către secretarul DPPD. Motivația este că OMEN privind gradele didactice
menționează DPPD ca structură a UBc și că DPPD figurează sub Facultatea de Științe începând
organigrama UBC valabilă cu începutul anului universitar 2017-2018.
27. Domnul rector informează că avem solicitări de colaborare privind recrutarea de studenți din
străinătate. CA a hotărât că vom încheia astfel de colaborări cu persoane juridice, dar și fizice, dacă
prezintă documentația corespunzătoare, fără implicarea financiară a Universității și fără acordarea
de exclusivitate pentru o anumită țară sau anumite țări. Studenții străini ajung mai greu la studii
pentru că sunt condiționați și de viza de studii.
28. În ceea ce privește referatele de necesitate întocmite de angajații cu contract de muncă pe durată
determinată, având în vedere organigrama aprobată în data de 20.11.2017, se actualizează hotărârea
CA din data de 12.10.2017, astfel: referatele de necesitate ale acestora se vor întocmi pe formularele
în vigoare; viza de certificare a șefului de structură se va acorda de către decanul facultății, pentru
activitatea didactică/ doctorat, sau de către prorectorul pentru programe de cercetare, pentru
activitatea de cercetare.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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