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1. S
S-a luat cuunoștință dee adresa nrr. 2033, prrin care MEN
M
ne innformează că, începânnd cu
001.03.2018, se majoreaază cuantum
mul brut al salariilor
s
dee bază, preccum și cuan
ntumul sporuurilor,
inndemnizațiiilor, compeensațiilor, prrimelor, preemiilor și al
a celorlaltee elemente ale sistemuului de
salarizare see majorează cu 20% fațță de nivelul acordat peentru luna feebruarie 2018.
2. S
S-a luat cunnoștință de OMEN
O
nr. 33047/15.01.2018 (UBcc 2197) privvind aprobaarea Metodoologiei
dde alocare a fondurilor bugetaree pentru finanțarea
f
de
d bază și finanțareaa suplimenttară a
innstituțiilor de
d învățămâânt superiorr de stat din România pentru anul 22018.
3. S
S-a luat cunnoștință de OMEN
O
nr. 33058/16.01..2018 (UBcc 2361) privvind reglem
mentarea funncțiilor
ccu statul de personal didactic
d
auxxiliar care nu
n se regăsesc în anexxa 1 Familiia ocupaționnal de
fu
funcții bugeetare învățăm
mânt la Leggea-cadru nr.
n 153/2017
7 privind saalarizarea personalului
p
i plătit
ddin fonduri publice.
p
4. S
S-a luat cunnoștință de OMEN nr. 3111/29.01.2018 (UB
Bc 2362) prrivind modiificarea aneexei la
O
OMECTS nr.
n 5052/201
12 pentru approbarea Normelor
N
meetodologice privind alo
ocarea de foonduri
dde la bugeetul de statt instituțiillor de învăățământ su
uperior de stat pentru
u organizarrea și
ddesfășurareaa activităților extracurrriculare – științifice, tehnice, ccultural-artiistice și spportive
nnaționale, prrecum și a celor
c
pentruu studenții caapabili de performanțe
p
e.
5. S
S-a luat cunnoștință de e-mailul
e
nr.. 2365, prin
n care UEFIISCDI ne trransmite Ho
otărârea elabborată
dde Consiliull de Etică și
ș Managem
ment Univeersitar (CEM
MU) în vedderea îndep
plinirii atribuțiilor
sale și pentruu asigurareaa transparennței în comu
unicarea cu universitățiile.
6. S
S-a luat cunnoștință de e-mailul nrr. 2340, prin care CNR
R informeazză că, în urrma solicităării pe
ccare a form
mulat-o, MEN
N a elaborrat un proieect de Ordin
n privind aaprobarea de noi domeenii în
ccadrul școliilor doctorale organizzate în insstituțiile organizatoaree de studiii universitaare de
ddoctorat, pe care l-a înaaintat CNR, pentru dezb
batere în caadrul consiliiului.
7. S
S-a luat cunoștință de OMNEN
O
nr.. 3062/16.01.2018 (UB
Bc 2050) priivind modifficarea art. 13 din
aanexa la OM
MENCȘ nrr. 6102/201 6 pentru aprobarea
a
Metodologie
M
ei-cadru priivind organnizarea
aadmiterii în ciclurile de studii univversitare de licență de master
m
și de doctorat.
8. S
S-a luat cunooștință de adresa
a
nr. 23334, prin caare MEN ne informeazăă despre em
miterea OME
EN nr.
33194, prin care s-au mo
odificat prevvederile Meetodologiei de
d înscrieree și înregistrrare a calificcărilor
ddin învățăm
mântul supeerior în RN
NCIS, în seensul că s--au micșoraat tarifele pentru
p
valiidarea,
înnregistrareaa calificărilo
or și înscrieere unui pro
ogram de sttudii univerrsitare de liccență, mastter sau
pprogram de studii postu
universitare de calificarre în RNCIS
S.
9. S
S-a luat cunnoștință de articolul „„Creștere cu
u 40% a planului de școlarizaree în învățăm
mântul
m
militar pentrru anul 2018
8-2019, pubblicat pe porrtalul Edum
manager și înnregistrat cu
u nr. 2092.
10. S
S-a luat cunnoștință de adresa nr. 22330, prin care
c
MEN ne reaminteește că în anul
a
2016 au
a fost
aaprobate urm
mătoarele accte normativve privind transparența
t
a instituționnală: Memorrandumul privind
p
C
Creșterea trransparențeii și standaardizarea affișării inforrmațiilor dee interes public
p
și HG
H nr.
5583/2016 – Standard geeneral privinnd publicareea informațiilor de inteeres public.
11. S
S-a luat cunnoștință de articolul
a
„M
Ministrul Vaalentin Popaa a discutat cu reprezen
ntanți ai AN
NOSR
ddespre faciliitățile acord
date studențților și asig
gurarea calittății în învăățământul su
uperior”, puublicat
ppe portalul Edumanager
E
r și înregistrrat cu nr. 21
196.
12. S
S-au aprobatt referatele: nr. 2163, nnr. 1999, nr.. 2373
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13. S-a aprobat adresa nr. 2069, prin care Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație ne
solicită sprijin în organizarea proiectului educațional Cangurul Lingvist – Engleză, care se
adresează elevilor din clasele III-XII.
14. S-a luat cunoștință de cererile pentru acordarea de burse de practică/ formare/ perfecționare: nr.
1998 – Jitaru Cornelia-Gabriela (CRP, III), nr. 1997 – Pricopie Maria (CRP, III), nr. 2071 –
Doboș Ana-Maria (CRP, III), nr. 2035 – Ababei Sandală-Evelina (KMS, II), nr. 2343 – Meiciuc
Ecaterina (CRP, II), nr. 2083 – Ciobanu Teodora (E-F, III).
15. S-a aprobat referatul nr. 2386, prin care Departamentul de management propune revizia
formularului F 269.08/ed. 04 – foaie colectivă de prezență.
16. S-a aprobat referatul nr. 2423, prin care Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății
propune alocarea unui loc fără taxă de studii studentului Dumitrache V. Cătălin-Iulian (PS, anul
I). CA aprobă în unanimitate cazul special al acestui student, cu suportarea taxei de școlarizare
din fondurile FȘMSS.
17. S-a aprobat Planul de cercetare pentru anul 2018, înregistrat cu nr. 2346.
18. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 2329, nr. 2232, nr. 2333, nr. 25532 și nr.
1679.
19. S-a luat cunoștință de Raportul activității de consultanță și promovare al Portalului Național și
Newsletter-ului Electronic Edumanager.ro, înregistrat cu nr. 2214.
20. S-a aprobat referatul de deplasare nr. 2424 - Italia.
21. S-a luat cunoștință de Raportul Edumanager.ro pe luna ianuarie 2018, înregistrat cu nr. 2215.
22. S-a luat cunoștință de Situația financiară provizorie a Universității pe luna ianuarie 2018,
înregistrată cu nr. 2137.
23. Domnul prof. Nedeff, în calitate de președinte al Senatului universitar, solicită propuneri (dacă
există) pentru modificarea taxelor pentru anul universitar 2018-2019. Se consemnează
propunerea domnului prorector Mârza, ca taxele să se poată indexa cu rata inflației din anul
precedent, și propunerea domnului președinte Nedeff, ca taxele să ajusteze în funcție de
costurile efective. Aceste propuneri se vor transmite la Oficiul juridic pentru stabilirea noii
forme a contractelor de studii.
24. Domnul președinte Nedeff solicită decanilor revizuirea fișelor de admitere, pentru actualizarea
lor la noul regulament de admitere. Solicită facultăților verificarea anexelor, pentru stabilirea
formei finale corecte a Regulamentului de admitere.

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