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1. Cu privire la contractele de studii și actele adiționale aferente, valabile pentru anul universitar 20182019, se propune păstrarea acestora în formatele existente, modificarea fiind doar în ce privește
procedura de semnare. Prin urmare, conform cerințelor legale în vigoare, semnarea contractelor de
studii/actelor adiționale aferente va fi la momentul înscrierii / confirmării locului ocupat prin concurs.
Se aprobă în unanimitate. Se va transmite Senatului universitar.
2. Pentru a putea raporta până pe data de 15 septembrie 2018 situația ocupării locurilor repartizate
pentru absolvenții liceelor din mediul rural, conform solicitării MEN, domnul rector supune aprobării
CA ca admiterea pe aceste locuri, pentru etapa a doua, din toamnă, să se realizeze, pentru toată
universitatea, până pe data de 13 septembrie 2018, consemnându-se acest aspect în Regulamentul de
admitere, sesiunea septembrie 2018. CA aprobă în unanimitate. Se va transmite spre aprobarea
Senatului universitar, în vederea actualizării Regulamentului de admitere.
3. Domnul rector aduce la cunoștința membrilor CA extrasele din procesele-verbale ale Consiliilor
facultăților (nr. 11031 – Facultatea de Inginerie și nr. 10976 – Facultatea de Științe) privind avizarea
Rapoartelor asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, scoase la concurs
în semestrul II al anului universitar 2017-2018, publicate în M.Of. nr. 345/24.04.2018, partea a IIIa.
S-au aprobat Rapoartele privind rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
vacante, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2017-2018, publicate în M.Of. nr.
345/24.04.2018, partea a III-a (nr. 11034 – Facultatea de Inginerie și nr. 11035 – Facultatea de
Științe). Se vor transmite spre aprobarea Senatului universitar.
4. S-au aprobat noile reglementări privind organizarea programelor de formare psihopedagogică,
nivelele I şi II, postuniversitar, respectiv: durata fiecărui program va fi de un semestru (30 de credite
fiecare), iar taxa/program/semestru de 2000 Ron. S-au aprobat planurile de învăţământ actualizate,
în conformitate cu noile condiţii de realizare a programelor (nr. 11037 și 11038). Se vor transmite
Senatului universitar, în vederea aprobării și actualizării Regulamentului.
5. S-a aprobat planul de învăţământ pentru ciclul de studii de doctorat, domeniul Ştiinţe Inginereşti,
valabil începând cu anul I universitar 2018-2019, nr. 10941. Se va transmite spre aprobarea Senatului
universitar.
6. S-a aprobat planul de învăţământ al programului de conversie profesională Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar, organizat în cadrul Facultăţii de Litere, Departamentul LLRŞC. Programul se va
organiza în 4 semestre, taxa fiind de 2200 Ron/an (nr. 10943). Se va înainta spre aprobarea Senatului
universitar.
7. S-a aprobat Raportul de activitate, pentru activitatea din luna iunie 2018, înregistrat cu nr. 11043.
8. S-a aprobat solicitarea doamnei conf.univ.dr.ing. GRIGORE Roxana-Margareta, nr. 11042. Se va
înainta spre aprobarea Senatului universitar. În urma aprobării, se va emite Decizia Rectorului.
9. S-a luat cunoștință de Rapoartele portalului Edumanager.ro, pentru activitățile din luna iunie 2018,
înregistrate cu nr. 10922 și 10924.
10. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 11125.
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