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Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
din data de 18 ianuarie
i
2018
1. S
S-a luat cunoștință de adresa
a
nr. 9221, prin care MEN ne informează
i
că a fost ap
probat și urm
mează
să fie publlicat OMEN
N nr. 30662/16.01.2018 privind modificarrea Anexeii la Ordinuul nr.
66102/2016 pentru
p
apro
obarea Metoodologiei cadru privin
nd organizarrea admiterrii în ciclurrile de
studii univerrsitare de liicență, de m
master și de doctorat. Domnul
D
recttor informeează că vor trebui
m
modificate actualizate
a
regulamenttele de adm
mitere, de finalizare
fi
a studiilor co
onform ultiimelor
oordine de ministru.
m
Se vor scoatee la concurrs toate pro
ogramele dee studii și trebuie
t
să se
s dea
aatenție la moodul cum se completeaază anexelee la regulam
mentul de addmitere. Acceste anexe vor fi
ddoar în reguulamentul Universități
U
ii; la nivel de facultaate nu vor mai fi mettodologii proprii.
T
Termenul de finalizaare a aneexelor este luni, 22.01.2018.
2
Programeele de foormare
ppsihopedagoogică postun
niversitară, ambele nivele, vor aveea durata dee un an de ziile.
2. S
S-a luat cunnoștință de HG 915/144.12.2017 (UBc
(
502) privind moodificarea anexei
a
la HG
H nr.
11418/2008 pentru
p
aprob
barea Metoddologiei de evaluare ex
xternă, a staandardelor, a standardeelor de
referință și a listei indiccatorilor dee performan
nță a ARAC
CIS. Domnuul rector infformează căă orice
eevaluare în anul univ
versitar 20117-2018, laa ciclul de licență see va face după
d
standdardele
aanterioare HG
H 915, dar pentru studdiile de master se va facce după stanndardele no
oi.
3. S
S-a luat cunoștință de adresa
a
nr. 7007, prin care AEROQ ne
n solicită pplanificareaa în luna febbruarie
a unei periooade de reecertificare SM, confo
orm ISO 22
2000. Se vva ocupa Departament
D
tul de
m
managementt.
4. S
S-a aprobat adresa nr. 660,
6
prin caare Societattea de Istoriie și Retroloogie Agrarăă din Românnia ne
innvită ca parrteneri la Sim
mpozionul N
Național dee Istorie și Retrologie
R
A
Agrară.
5. S
S-a aprobatt referatul nr. 920, pprin care Departamen
D
ntul de maanagement propune revizia
r
fo
formularelorr F 269.08/ ed. 03 – Fooaie colectiv
vă de prezen
nță și F 3377.09/ ed. 02
2 – Tabel noominal
pprivind îndeplinirea norrmelor.
6. S
S-a luat cunnoștință de referatul nnr. 743, prrin care Faccultatea de ȘMSS pro
opune calenndarul
eexamenelor de finalizarre a studiiloor pentru sessiunea febru
uarie 2018.
7. S
S-a aprobat cererea nrr. 532, prinn care studeenta-doctoraand Bran I . Elena-Pettronela (Inggineria
m
mediului, annul IV), solicită schim
mbarea titlu
ului tezei dee doctorat în „Biorem
medierea meediilor
ccontaminatee cu metale grele
g
pe bazză de biosorrbanți”.
8. S
S-a aprobatt referatul nr. 966, pprin care secretarul-șe
s
ef propune redistribuiirea locurillor cu
fi
finanțare dee la buget, devenite vvacante la Facultatea de Inginerrie, cu dataa de 01.01.2018.
R
Referatul see va transm
mite către faacultățile în cauză penttru a propuune studențiii care vor ocupa
aaceste locurii.
9. N
Nu s-a aprrobat cerereea nr. 9599, prin carre domnul Neculăeș I. Iosif so
olicită coreectarea
ccertificatului de gradull I, obținut în anul 20
009. Domnu
ul Neculăeșș nu a prezzentat o hootărâre
juudecătoreasscă, așa cum
m prevede rregulamentu
ul actelor de
d studii dinn anul 2009
9, iar pe acctualul
regulament al
a actelor dee studii nu sse mai accep
ptă modificări de numee după data absolvirii.
10. S
S-a aprobatt cererea nr.
n 615, prrin care studenta-docctorand Cuurlicovschi Alisa (Ingginerie
inndustrială, anul
a
I) soliccită cazare îîn perioada 31.01-02.02
2.2018.
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11. S-a aprobat referatul nr. 957, prin care BRIPC propune suplimentarea grantului Erasmus pentru
un student cu nevoi speciale.
12. S-a aprobat referatul nr. 945, prin care BRIPC propune calendarul procesului de selecție a
beneficiarilor de mobilități prin programul Erasmus+ pentru anul universitar 2018-2019.
13. S-a luat cunoștință de referatul nr. 788, prin care doamna administrator financiar de patrimoniu
Prahuza solicită suplimentarea salarizării ca urmare a preluării de sarcini de gestiune a magaziei
centrale. Se va acorda un spor din fonduri proprii.
14. S-a aprobat referatul nr. 919, prin care Serviciul RUS prezintă măsurile care rezultă din
aplicarea Legii nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
începând cu data de 01.01.2018. Anexa 1 la referat conține sumele brute care se acordă,
începând cu 01.01.2018, cadrelor didactice care au funcții de conducere și nu au la cumul sau la
plata cu ora, post didactic (postul de conducere cuprinde și activitățile din postul didactic).
Domnul rector informează că fiecare angajat primește un supliment financiar din venituri
proprii, care va fi evidențiat în actul adițional la contractul individual de muncă, ceea ce
înseamnă că dacă nu vor fi fonduri, acestea nu se vor mai acorda. Pe noua lege a salarizării,
efortul financiar al Universității crește cu aproximativ 6,7%.
15. Domnul rector informează că va trebui modificat și Regulamentul de normare și salarizare,
pentru a se consemna anularea soldurilor negative ale facultăților și că pentru funcțiile de
conducere nu mai există tranșe. Tot în acest context, domnul rector informează că Universitatea
a achitat banii pe Legea 85, în anul 2017, dar Ministerul încă nu a virat banii corespunzători.
16. S-au aprobat Anexele la tabelele centralizatoare, cuprinzând cadrele didactice care vor examina
studenții pe semestrul I la programul de studii CIG-FR, înregistrată cu nr. 932, și la programul
de studii Marketing ID, înregistrată cu nr. 931.
17. S-au aprobat referatele nr. 481, nr. 721, nr. 663, nr. 955 și nr. 946.
18. S-a aprobat Raportul de activitate al domnul ing. Săndulache pentru luna decembrie 2017,
înregistrat cu nr. 950.
19. S-a luat cunoștință de Procesul-verbal nr. 74257, încheiat cu ocazia finalizării activității de
casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar pe anul 2017.
20. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 575; nr. 572; nr. 576; nr. 577; nr. 942 și nr.
939.
21. S-au aprobat următoarele referate pentru deplasări în străinătate: nr. 724 și nr. 925 – în Elveția,
nr. 723 și nr. 722 – în Cehia.
22. S-a aprobat Raportul privind ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar
2016-2017, înregistrat cu nr. 685.
23. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data
de 15.01.2018, înregistrat cu nr. 905. Acest stat de funcții s-a realizat ca urmare a aplicării noii
legi a salarizării.
24. S-au aprobat următoarele anulări de decizii de exmatriculare: nr. 670 – Chirică (Nechita)
Andreea (SIE, anul II), nr. 525 – Lichi D. Cătălin (Info FR, I), nr. 672 – Sătătoru Sorina (SIE,
II), nr. 671 – Cristofor Mihaela (PIPP, III), nr. 673 – Gherghel Iris (PIPP, III), 674 – Iliescu
(Predica) Alexandra (PIPP, II), nr. 675 – Aftanasă Teodora (SIE, II), nr. 669 – Preda Maria
(SIE, I), nr. 682 – Văduva Ana-Georgiana (EPM, III).
25. S-a aprobat referatul nr. 744 – prin care Facultatea de ȘMSS propune exmatricularea studentului
Mohamad A. Zainalabedin (KMS, III), pentru neplata taxei de școlarizare.
26. S-a aprobat referatul nr. 742, prin care Facultatea de ȘMSS propune ca responsabil cu buna
organizare și desfășurare a Campionatului Național Universitar de Atletism – Sală pe domnul
conf.univ.dr. Bogdan-Constantin Rață.
27. S-a aprobat referatul nr. 900, prin care Comisia centrală de evaluare a performanțelor
profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Universității
prezintă rezultatele evaluării pentru activitatea depusă în anul 2017.
28. S-a luat cunoștință de Procesul-verbal nr. 24257, încheiat cu ocazia finalizării activității de
casare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar pe anul 2017.
29. Domnul rector felicită pe domnul decan Talmaciu și pe doamna conf. Grecu pentru obținerea
abilitării.
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30. La solicitarea facultăților, s-a hotărât că studenții care solicită înscrierea la instituțiile școlare
speciale (Poliție etc.) care nu sunt de nivel universitar, dar care impun prezentarea diplomei de
bacalaureat în original, vor prezenta în locul diplomei originale adeverință care să ateste că
diploma în original se află la dosarul personal la respectiva instituție, fără a-și pierde statutul de
student pe loc cu finanțare de la buget pe acest motiv. Legea 1/2011 impune un singur program
cu finanțare de la buget pe fiecare ciclu de studii universitare.

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