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Nr. 5145/1/04.04.2018
Minuta
Ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație
din data de 04 aprilie 2018
1. S-a aprobat referatul nr. 5058, prin care BRIPC propune repartizarea granturilor Erasmus pentru
stagii de predare și de formare incoming între România, Republica Moldova și Africa de Sud.
2. S-a aprobat referatul nr. 5057, prin care BRIPC propune repartizarea granturilor Erasmus pentru
stagii de predare outgoing între România și Canada.
3. S-a aprobat referatul nr. 5056, prin care BRIPC propune repartizarea granturilor Erasmus pentru
stagii de predare și stagii de formare incoming între România și Africa de Sud.
4. S-a aprobat cererea nr. 5097, prin care studentul Ovezea Alexandru-Mihail (EFS, III) solicită
amânarea plății căminului până în luna mai 2018.
5. S-a luat cunoștință de adresa nr. 4692, prin care MEN ne solicită că toate manifestările
științifice, cultural-artistice și sportive, pe care urmează să le organizăm, să fie desfășurate sub
egida Centenarului Marii Uniri.
6. S-a luat cunoștință de HG nr. 131 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul
preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 20182019 și HG nr. 132 pentru modificarea și completarea HG nr. 918/2013 privind aprobarea
Cadrului național al calificărilor. Ambele emise în data de 21.03.2018 și înregistrate cu nr.
4695.
7. S-a luat cunoștință de Legea nr. 82/30.03.2018 (UBc 5078) pentru aprobarea OUG nr. 81/2006
privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.
8. S-a luat cunoștință de OMNE nr. 3329 (UBc 5077) privind stabilirea cuantumului burselor
pentru studenții doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul
de stat cu bursă, la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de
stat.
9. S-a aprobat referatul nr. 4948, prin care secretarul-șef propune explicitarea Regulamentului de
burse.
10. S-a luat cunoștință de adresa nr. 5096, prin care MEN ne invită la conferința de lansare a
HEInnovate în România, organizată în data de 13.04.2018. Va participa doamna prorector
Danu.
11. S-a aprobat încheierea unui protocol de colaborare stagii de practică, în cadrul proiectului
POCU/ 90/ 9/ 19, cod 109525, cu titlul „Studenți și elevi activi – angajați productivi”, conform
referatului nr. 5091.
12. S-a aprobat adresa nr. 5090, prin care Asociația Generația Schimbării – AGES ne solicită
organizarea unei vizite în Universitate, pentru un grup de 56 de tineri, participanți în cadrul
proiectului „Be on your way”, derulat prin programul Erasmus+. Se vor ocupa de această
problemă doamnele prorector Nechita și Buzoianu.
13. S-a aprobat centralizatorul propunerilor pentru funcția de președinte de comisie la examenul
național de definitivare în învățământ – sesiunea 2018, înregistrat cu nr. 5080. Domnul rector
informează că lista este încă deschisă. Facultățile să comunice în scris că nu sunt doritori.
14. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 5067, prin care Universitatea Babeș-Bolyai ne solicită să
luăm parte la un studiu despre situația politică actuală din România.
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15. S-a aprobat referatul nr. 5089, prin care Departamentul de management solicită revizia unor
proceduri: PS 01 – Informații documentare. Creare, actualizare și control; PO 39 –
Reactualizarea periodică a programelor de studii și materialelor de studiu, pe baza experienței
anterioare ID/ IFR; PO 40 – Monitorizarea sistemului tutorial ID, a activităților aplicative IFR și
a celor de comunicații bidirecțională în sistemul ID/ IFR; PO 16 – Procesul de desfășurare a
activităților de practică.
16. S-a aprobat lista cu temele de instruire pentru anul 2018, propusă de Departamentul de
management, înregistrată cu nr. 5088.
17. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 4484, nr. 5034, nr. 5098 și nr. 5087 – DGA
pentru servicii de proiectare – Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții. La referatul
nr. 5087, domnul rector precizează că s-a reziliat contractul cu firma care a câștigat licitația și
vom relua procedura de achiziție. Domnul rector felicită pe domnul director Drugă pentru
implicarea în această activitate de realizare a proiectului de documentație.
18. S-au aprobat referatele: nr. 4740, nr. 4743, nr. 4970-4973, nr. 4993.
19. S-au aprobat următoarele referate de deplasare în străinătate: nr. 5016 și nr. 5017 –în Slovenia,
nr. 5020 – în Croația, nr. 5021 – în Turcia, nr. 5022 – în Spania și nr. 5100 – în Bulgaria.
20. S-a aprobat e-mailul nr. 5031, prin care Societatea SCC propune desfășurarea unei campanii de
promovare a unor joburi.
21. S-au aprobat propunerile de cifre de școlarizare pentru românii de pretutindeni formulate de
către toate facultățile și Școala de Studii Doctorale. Centralizarea se va face de către secretarulșef, care va transmite oferta la MEN, așa cum prevede adresa nr. 4837.
22. S-a aprobat returnarea banilor achitați cu titlu de taxă de studii de către domnul Ahmed Riaz
Mohamed, ca urmare a ridicării restricțiilor de plată către Pakistan.
23. La solicitarea Ligii studențești, de înființare a unor camere pentru gătitul alimentelor, pe fiecare
etaj din cămine, s-a decis înființarea, pentru început, a unei singure camere pentru fiecare cămin,
de regulă la etajul I. Domnul rector solicită ligii să se hotărască dacă dorește locuri în cămine
sau bucătării, având în vedere că pe viitor, dacă va intra in reabilitare căminul nr. 3, vom avea o
mare presiune privind cazarea.
24. Europe Direct anunță acțiunea civică care va avea loc pe 22 mai 2018 și la care va participa
Comisia Europeană, doamna Corina Crețu.

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