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Minu
uta
Ședin
nței extraorddinare a Co
onsiliului dee Administraație
din ddata de 06 februarie
f
20
018
Ședința înceepe cu prezzentarea sub
ubiectelor deezbătute la ședința CN
NR de la Brașov,
B
la care
c
a
1. Ș
pparticipat dooamna proreector Romeddea.
2. S
S-a luat cunnoștință de Extrasul
E
dinn procesul-v
verbal al șeedinței Connsiliului Faccultății de ȘMSS,
Ș
pprivind avizarea rapoarttelor asupraa concursuriilor de ocup
pare a postuurilor didactice.
3. S
S-au avizat rapoartele
r
finale
f
pentruu ocuparea posturilor
p
didactice:
d
nrr. 1867, pen
ntru lector, poziția
p
116 la Departtamentul dee KTO, nr. 11868, pentru
u lector, poziția 17 la D
Departamen
ntul de KTO
O, , nr.
11870, pentruu lector, poziția 19 la D
Departamen
ntul de KTO
O, nr. 18699, pentru lecctor, pozițiaa 18 la
D
Departamenntul de KTO
O, nr. 1872, pentru lecto
or, poziția 16
1 la Depart
rtamentul dee EFPS, nr. 1871,
ppentru lectorr, poziția 15
5 la Departaamentul de EFPS.
E
4. S
S-a aprobat referatul nr.
n 1919, prrin care Faacultatea de ȘMSS sollicită să nu
u se efectueeze, în
semestrul II, disciplinelle din Statuul de funcțiii al Departaamentului dde EFPF, caare se dubleează în
S
Statul de funncții al Dep
partamentuluui de LRȘC
C.
5. S
S-au aprobatt următoareele referate: nr. 1820, nr. 1942, nr. 1947, nr. 1 468, nr. 156
67 și nr. 18442.
6. S
S-a aprobat referatul nrr. 1918, prinn care Facu
ultatea de Liitere propunne majorareea tarifului pentru
p
trraduceri de la 20 la 25 de lei/ pagiina.
7. S
S-a aprobat referatul nr.
n 1879, prrin care Faacultatea de ȘMSS proopune beneeficiarului locului
redistribuit de
d la Facultatea de Ingiinerie: Roșcca G. M. Miihai-Cristiann, SPM, anu
ul I.
S-a aprobatt referatul nr. 1809, prin care Asociația Liga
L
Studeențească so
olicită decontarea
8. S
ddelegației laa Consiliul Director
D
al U
UNSR, caree se va organ
niza la Iași,, în perioadaa 9-11.02.20018.
9. S
S-a aprobat Raportul dee activitate nr. 1813, în
ntocmit de PFA Duță C
C. Daniel, pentru
p
activvitatea
ddesfășurată în
î luna ianu
uarie 2018.
10. S
S-a luat cunnoștință de HG nr. 29//25.01.2018
8 (UBc 188
82) pentru stabilirea criteriilor
c
pee baza
ccărora se applică majoraarea prevăzzută la art. 17, alin. (1
1) și (2) dinn Legea-cadru nr. 1533/2017
pprivind salarrizarea personalului plăătit din fond
duri publicee.
11. S
S-a luat cunnoștință de Ordinul m
ministrului ap
părării naționale nr. 1 44/29.11.20
012 (UBc 1881),
1
aactualizat cu
c Ordinul 12/17.01. 2018, pentru aprobaarea Instruccțiunilor privind trannsferul
studenților înmatriculaț
î
ți în cadrul programelo
or de studii universitarre de licențăă în instituțiiile de
înnvățământ superior
s
millitar.
12. S
S-a luat cunnoștință de HG nr. 344/31.01.2018 (UBc 1852) pentru aprobarea Regulamenntuluiccadru privinnd stabilireaa locurilor de muncă, a categoriiilor de perssonal, a măărimii conccrete a
sporului penntru condițții de munccă, precum
m și a cond
dițiilor de acordare a acestuia pentru
p
ppersonalul din
d familia ocupațională
o
ă de funcții bugetare „îînvățământ””.
13. S
S-a aprobat referatul nrr. 1843, prinn care Faculltatea de Littere solicităă cazarea în cămin a caadrelor
ddidactice dee la Univerrsitatea din Bordeaux,, Franța, caare vor venni într-un stagiu
s
de prredare
E
Erasmus+.
14. S
S-a aprobat cererea nr. 1774, prinn care abso
olventa Ciaasăr (Lunguu-Chiriac) Violeta
V
(Littere și
Ș
Științe, prom
moția 1997) solicită dupplicat la dip
ploma de liccență și anexxe.
15. S
S-a aprobat cererea nr. 24964/20177, prin caree absolventu
ul Miucă Paaul-Emil (m
master, PSI, 2010)
solicită partiiciparea la examenul
e
dee finalizare a studiilor.
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16. S-a luat cunoștință de cererile de bursă de practică/ formare/ perfecționare ale următorilor
studenți: nr. 1699 și 1698 – Antohi Mihaela-Mădălina (CRP, II), nr. 1701 și 1700 – Dobrițoiu
Corina (CRP, II), nr. 1711 – Cîrcel T. Silvia (CRP, II), nr. 1710 – Bulhac Victor (CRP, II), nr.
1789 – Negrean Claudia-Antoneta (CRP, III), nr. 1764 – Fanariuc Tatiana (KMS, III), nr. 1905
– Buhuș Ștefănuț-Ionuț (CAIG, I). Beneficiarii locurilor de bursă oferite de Universitate vor fi
stabiliți în perioada vacanței intersemestriale.
17. S-au aprobat următoarele referate de deplasare în străinătate: nr. 1855 și nr. 1856 – în Franța.
18. S-a luat cunoștință de Lista manifestărilor științifice planificate pentru anul 2018, întocmită de
Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic, înregistrată cu
nr. 1880.
19. S-a aprobat referatul nr. 1941, prin care Facultatea de Științe Economice propune beneficiarul
locului bugetat redistribuit de la Facultatea de Inginerie: Lupu D. Vlad-Gabriel (AA, II).
20. S-a luat cunoștință de situațiile financiare la Școala de Studii Doctorale, pe luna decembrie
2017, întocmite pe conducători de doctorat și înregistrate cu nr. 1930-1938.
21. S-a aprobat referatul nr. 1766, prin care Facultatea de Inginerie transmite rezultatele alegerilor
la Departamentele de ingineria mediului și inginerie mecanică și Departamentul de inginerie
chimică și alimentară. DIMIM, director – conf.univ.dr.ing. Emilian-Florin Moșneguțu,
responsabil cu managementul cercetării științifice și relații internaționale – ș.l.dr.ing. Radu
Căliman; ICA, responsabil interimar cu managementul financiar – ș.l.dr.ing. Irina-Claudia
Alexa, responsabil interimar cu managementul calității – conf.univ.dr. Irina-Loredana Ifrim.
22. S-a aprobat referatul nr. 1675, privind numărul minim de studenți necesar pentru organizarea
cursurilor de programe de studii și taxele aferente pentru admiterea 2018 și anul universitar
2018-2019.
23. S-a aprobat referatul nr. 1948, prin care BRIPC propune repartizarea granturilor Erasmus pentru
stagii de predare outgoing între România și Egipt.
24. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 1646, prin care Serviciul tehnic solicită repararea
conductei de apă din campusul Mărășești.
25. S-a aprobat referatul nr. 1733, prin care BRIPC propune repartizarea camerelor în cămine
pentru studenții Erasmus străini care se vor prezenta în anul universitar 2017-2018.
26. Se consemnează aprobarea referatului de necesitate nr. 1649, în ședința din data de 01.02.2018,
care a fost omis la consemnare în procesul-verbal al ședinței de aprobare.

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