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1. În deschiderea ședinței, la rugămintea domnului rector, doamna prorector roagă decanii să transmită la
rectorat, după finalizarea admiterii din sesiunea iulie 2018, Strategia privind încadrarea în venituri a
fiecărei facultăți, respectând legislația în vigoare și regulamentele universității.
2. S-a luat cunoștință de articolul publicat pe portalul Edumanager.ro, înregistrat la UBc. 10750.
3. S-a luat cunoștință de Hotărârile Consiliului ARACIS în ședința din data de 28.06.2018, înregistrate la
UBc. cu nr. 10580. CA a decis afișarea pe site-ul universității a tuturor informațiilor legate de Programul
pregătitor de limba română pentru cetățenii străini.
4. S-a aprobat, pentru buna desfășurare a admiterii 2018, la solicitarea F.Ș.M.S.S., confecționarea unei
ștampile pentru fiecare facultate, cu acronimul universității și codul facultății, având mențiunea Admitere
2018. Ștampilele vor fi valabile pe toată perioada desfășurării concursului de admitere, respectiv până la
data de 30.09.2018. Răspunderea pentru gestionarea acestora revine fiecărei facultăți.
5. S-a aprobat referatul nr. 10937, prin care Departamentul de management propune introducerea în sistem a
formularului F 616.18/ Ed. 01 – Acord preliminar.
6. S-a aprobat cererea nr. 10617, prin care absolventul universității Georgescu C. Cristian (EFS, promoția
1975) solicită eliberarea duplicatului la diploma de absolvire.
7. S-a aprobat cererea nr. 10831, prin care absolventa universității CAO RUIHONG solicită eliberarea actelor
de studii pe numele din pașaport, conform OMEN nr. 3473/2017.
8. Se aprobă propunerea ŞSD privind componența Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de
abilitare, stabilită în baza cererii domnului prof.univ.dr. Lucian Octav COPOLOVICI, titular la
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (referat nr. 10900). Se va înainta spre aprobare Senatului
universitar, urmând a se transmite, de la Rectorat, către CNATDCU.
9. S-a aprobat cererea nr. 10766, prin care studenta-doctorandă Dascălu Mihaela-Elena, domeniul Ingineria
mediului, solicită schimbarea titlului tezei de doctorat.
10. S-a aprobat Raportul de activitate pentru perioada 01.04.-30.06.2018 (UBc. nr. 10890).
11. S-a aprobat Raportul de activitate pentru activitatea din luna iunie 2018, înregistrat cu nr. 10849.
12. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data de
02.07.2018, nr. 10939. Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
13. S-au aprobat următoarele devize de venituri și cheltuieli: nr. 10777 – Facultatea de Inginerie, program
conversie profesională Educație tehnologică; nr. 10778 – Facultatea de Inginerie, program conversie
profesională Chimie; nr. 10864 și 10865 – F.Ș.M.S.S., program conversie profesională Educație fizică și
sportivă și nr. 10845 – F.Ș.M.S.S., stagiu de practică în unități de specialitate II (în unități din rețeaua
sanitară).
14. S-au aprobat următoarele referate: nr. 10615, nr. 10910 și nr. 10881.
15. S-a aprobat referatul nr. 10855 (DGA), cu privire la numirea unei comisii de analiză, pentru investigarea
situațiilor prezentate în referatul nr. 10470. Se va emite Decizia Rectorului.
16. S-a aprobat referatul nr. 10892, privind componența comisiei de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor
de inventar aflate în patrimoniul UBc., pentru anul 2018. Se va emite Decizia rectorului.
17. S-a luat cunoștință de situația repartizării veniturilor și cheltuielilor la ȘSD, pentru luna mai 2018, pe
conducători de doctorat, înregistrată cu nr. 10768-10776. CA face precizarea că fiecare conducător are
obligația informării studenților-doctoranzi privind situația financiară, conform legislației în vigoare.
18. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 10376; nr. 10682; nr. 10821 și nr. 10822.
19. S-a aprobat referatul de deplasare în străinătate: nr. 10907 - Portugalia.
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