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1. S-a luat cunoștință de adresa nr. 7245, prin care MEN ne informează despre bursele pentru
programe online oferite de Universitatea Anaheim, California. Documentul se va transmite la
facultăți.
2. S-a luat cunoștință de adresa nr. 7233, prin care MEN de transmite locurile destinate pentru
românii de pretutindeni: 85 de locuri la licență, din care 51 cu bursă, 44 de locuri la master, din
care 13 cu bursă, și 3 locuri la doctorat, din care 1 cu bursă. Locurile se vor împărți proporțional
cu repartiția de anul trecut.
3. S-a luat cunoștință de articolele publicate pe EduManager.ro: „Conducerea UBB cere demiterea
ministrului Educației Naționale”, înregistrat cu nr. 7189, și „Guvernul a decis continuarea
programului „Euro 200” și în 2018”, înregistrat cu nr. 6947.
4. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 7493, prin care editura Evenimentul și Capital ne propune
colaborarea pentru realizarea „Ghidului Admiterii”, editat de Evenimentul Zilei.
5. S-a luat cunoștință de OMEN nr. 3560/13.04.2018 (UBc 6948) privind stabilirea modalității de
acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/ instituțiile de învățământ de stat, Ministerul
Educației Naționale și alte unități din subordinea/ coordonarea acestuia.
6. S-au aprobat documentele pentru desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
vacante scoase la concurs în semestrul II: nr. 7240 – descrierea postului de asistent, poz. 15,
Departamentul IMIM, extrasul din procesul-verbal al ședinței Consiliului Facultății de Inginerie
din data de 08.05.2018, înregistrat cu nr. 7428, nr. 7340 – descrierea postului de asistent, poz. 24,
Departamentul ICA, nr. 7300 – extras din procesul-verbal al ședinței Consiliului Facultății de
Științe din data de 08.05.2018,.
7. S-au aprobat comisiile de finalizare a studiilor pentru promoția 2018 și comisiile de admitere
pentru anul 2018-2019: Litere, finalizare, nr. 7619, Inginerie, finalizare, nr. 7582, FȘMSS,
finalizare, nr. 7643, Științe, finalizare, nr. 7520, Litere, admitere, nr. 7620, FȘMSS, admitere, nr.
7642.
8. S-au aprobat următoarele referate: nr. 7489, nr. 7490, nr. 7497, nr. 7357 și nr. 7119.
9. S-a aprobat cererea nr. 6966, prin care absolventa Lișiță (Gazi) Elena (TCCPA, promoția 1998)
solicită eliberarea duplicatului la diploma de licență.
10. S-a aprobat Raportul de activitate pentru luna aprilie 2018, înregistrat cu nr. 7227.
11. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 7028 nr. 7128, nr. 7033, nr. 7411, nr. 7141,
nr. 7426, nr. 7483, nr. 7597, nr. 7514, nr. 7703.
12. S-au aprobat următoarele referate pentru deplasare în străinătate: nr. 7453 – în Portugalia, nr.
7414 și nr. 7487 –în Bulgaria, nr. 7455 și nr. 7454 – în Franța, nr. 7488 – în Tailanda.
13. S-a luat cunoștință de Situația financiară pe departamente, pentru luna martie, la Facultatea de
Litere, înregistrată cu nr. 7168.
14. S-a aprobat cererea nr. 7598, prin care absolventul Dumbravă Alin George (DFS, FF, promoția
2002) solicită susținerea examenului de finalizare a studiilor.
15. S-a aprobat referatul nr. 7484, prin care doamna lector Savin, ca director al proiectului
eCULTFOOD propune comisia de evaluare a stagiului de pregătire practică pentru masteranzii
din cadrul proiectului.
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16. Domnul prorector Mârza prezintă o scurtă informare privind raportarea activității de cercetare.
Propune stabilirea unei proceduri, care să fie aplicată de fiecare facultate, pentru raportarea
corectă a rezultatelor cercetării este foarte importantă pentru finanțarea Universității.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA
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