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Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
din ddata de 22 februarie
f
20
018
1. S
S-a luat cunnoștință de adresa nr. 2538, prin care MEN
N ne transm
mite datele de
d contact pentru
p
cconsultarea Raportul de
d evaluare intermediaară a prograamului Erassmus+, pub
blicat de Coomisia
E
Europeană.
2. S
S-a luat cunnoștință de adresa
a
nr. 22570, prin care
c
MEN ne
n aduce laa cunoștințăă că a fost lansată
C
Competiția FDI-2018 pentru
p
instiituțiile de în
nvățământ superior dee stat acred
ditate și dateele de
aacces la pachhetul de infformații.
3. S
S-a aprobat Buletinul in
nformativ peentru luna ianuarie
i
201
18, înregistrrat cu nr. 27
743.
4. S
S-a aprobatt referatul nr. 2738, prin care Departamentul de maanagement propune revizia
r
pprocedurilorr operaționaale PO 43 șii PO 44 și a formularulu
ui F 282.088/Ed. 04.
5. S
S-au aprobaat programelle pentru seemestrul II ale membriilor conduceerii Universsității: nr. 2765
2
–
pprorector Roomedea, nrr. 2766 – pprorector Danu,
D
nr. 27
767/1 – proorector Necchita, nr. 2767 –
pprorector Mârza-Dănilăă, nr. 2764 – prorector Cîrtiță-Buzo
C
oianu.
6. S
S-a aprobat referatul nr.
n 2717, prrin care Faccultatea de Litere trannsmite lista taxelor speecifice
(fără taxele de
d studii și admitere) ppropuse pen
ntru anul uniiversitar 20 18-2019.
7. S
S-a luat cunnoștință de referatul nrr. 2739, prin care dom
mnul directoor Drugă prrezintă etapele de
im
mplementarre a regulaamentului descrise în
n Ghidul elaborat
e
dee Autoritatea Naționaală de
supravegherre a prelucrăării datelor ccu caracter personal.
8. S
S-a aprobat referatul nr. 2719, prinn care Faculltatea de Littere prezintăă lista studeenților care trec
t în
regim de bugget cu data de 01.10.20017.
9. S
S-a aprobat referatul nrr. 2718, prinn care Facu
ultatea de Litere
L
prezinntă lista stud
denților carre sunt
ppropuși penttru exmatricculare la încceputul anullui universittar 2017-20018.
10. S
S-a luat cunnoștință de cererile de burse de practică/
p
fo
ormare/ perffecționare: nr. 2532 – Jitaru
C
Cornelia-Gaabriela (CRP
P, III), nr. 22530 – Tataru Ștefan (Mecatroniccă, IV), nr. 2531 – Prricopie
M
Maria (CRP
P, III), nr. 2600 – Chhiric Codru
uța-Elena (C
CRP, II), nnr. 2529 – Boghian MariaM
M
Magdalena (Mecatronic
(
că, IV) și nrr. 2688 – Ro
otariu Moniica-Maria (E
EFS, III).
11. S
S-a aprobat referatul nrr. 2737, priin care Facu
ultatea de ȘMSS
Ș
preziintă lista studenților prropuși
ppentru exmaatriculare la începutul aanului univeersitar 2017-2018.
12. S
S-a aprobat referatul nrr. 2661, priin care Facu
ultatea de Științe
Ș
Econnomice prop
pune benefi
ficiarul
bbursei de ajuutor social, redistribuită
r
ă cu data dee 26.01.2018
8.
13. S
S-a aprobat referatul nrr. 2692, prinn care BRIP
PC propune repartizareaa granturilo
or Erasmus pentru
p
stagii de preedare și form
mare incomiing între Ro
omânia și Seerbia.
14. S
S-a luat cunnoștință dee Raportul ședinței dee tranzacțio
onare pe Piiața Centraalizată a Gazelor
G
N
Naturale dinn data de 19.02.2018, înnregistrat cu
u nr. 2728.
15. S
S-a aprobat cererea nrr. 2750, prrin care absolventa Po
opa G. Eleena-Dana solicită eliberarea
dduplicatului Certificatului de acorddare a gradu
ului didacticc I, obținut îîn iunie 199
93
16. S
S-a aprobat Tabelul no
ominal cenntralizator al
a cadrelor didactice-cooordonatorii și mentorri care
înndrumă praactica pedag
gogică, la prrogramul dee studii PIPP
P, înregistraat cu nr. 255
54.
17. S
S-a aprobat referatul nrr. 2534, priin care Serv
viciul social propune rrepartizarea unor îngrijjitoare
ppentru spațiiile Biblioteccii centrale universitaree.
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18. S-a aprobat Tabelul centralizator, cuprinzând cadrele didactice care vor examina studenții pe
semestrul II, la programul de studii EFS – IFR, înregistrat cu nr. 2736.
19. S-au aprobat referatele nr. 2540, nr. 2539.
20. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 2693, nr. 2694, nr. 2734.
21. S-a aprobat Devizul de venituri și cheltuieli pentru programul de conversie profesională Limba
și literatura engleză, pentru semestrul I, înregistrat cu nr. 2679.
22. S-au aprobat următoarele deplasări în străinătate: nr. 2576 și nr. 2523 – Italia, nr. 2659 –
Germania, nr. 2584 – Franța, nr. 2676 – Danemarca, nr. 2675 și nr. 2701 – Serbia, nr. 2677 –
Belgia.
23. S-a aprobat referatul nr. 2428, prin care Facultatea de Științe propune planul de învățământ
pentru programul de formare psihopedagogică, Nivelul II postuniversitar, cu durata de 2
semestre, valabil începând cu anul universitar 2018-2019.
24. S-a aprobat referatul nr. 2768 – prin care Facultatea de Litere propune corectarea erorii
materiale din Statul de funcții și de personal didactic al Departamentului de limba și literatura
română și științe ale comunicării, la pozițiile 13 și 17, precum și a structurii anului universitar
2017-2018 la Anul pregătitor și la studiile de conversie profesională.
25. S-a aprobat referatul nr. 2689, prin care Facultatea de Inginerie solicită corectarea erorii
materiale din Statul de funcții și personal didactic al Departamentului de energetică și știința
calculatoarelor, poziția 14.
26. S-a hotărât ca până la apariția unor dispoziții specifice privind acordarea burselor cetățenilor
etnici români, se va aplica regulamentul de acordare a burselor în vigoare.
27. S-a aprobat înmatricularea studentului Ait Lahcen Mahomed din Regatul Maroc, care a intrat
astăzi dimineață în România și va ajunge după-amiază pentru finalizarea procedurilor în vederea
înmatriculării.
28. La solicitarea domnului decan Rață, CA a hotărât ca procedură de lucru ca locurile cu buget
care se eliberează după data de 01.01.2018, vor fi redistribuite cu semestrul II, pe baza
rezultatelor examenelor din semestrul I, numai în cadrul facultăților.

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