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Consiliului de Administrație
din data de 13 iulie 2018
1. Domnul rector prezintă situația financiară a universității pentru luna iunie 2018, provizorie la data
de 12 iulie 2018, nr. 11404.
2. S-a luat cunoștință de Comunicatul, nr. 11360, postat pe site-ul ARACIS „International Network
for Quality Assurance Agencies in Higher Education - INQAAHE”.
3. S-a luat cunoștință de adresa M.E.N. – Secretar de Stat, cu privire la școlarizarea românilor de
pretutindeni, începând cu anul universitar 2018-2019 (UBc. nr. 11295). Se va transmite la facultăți
și SSU.
4. S-a luat cunoștință de adresa M.E.N. – Cabinet Secretar de Stat, nr. 11293, prin care ne solicită
situația rezultată în urma evaluării pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice și
hidrologice înregistrate în luna iunie și începutul lunii iulie 2018. Răspunde DGA.
5. S-a luat cunoștință de adresa M.E.N. – Cabinet Secretar de Stat, nr. 11294, privind implementarea
Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF), de către Agenția
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI.
6. S-a aprobat Topologia rețelei Universității pentru Campusurile Mărășești și Spiru Haret, nr.
11458.
7. S-a aprobat referatul nr. 11456, prin care Departamentul de management propune introducerea în
SIM a Procedurii operaționale PO 54 – Monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri europene.
8. S-a aprobat referatul nr. 11457, privind numirea doamnei conf.univ.dr.ing. Rusu Lăcrămioara în
funcția de manager al Proiectului POCU 90/6.13/6.14, cu titlul: „Parteneriat pentru stagii de
practică – Primul pas pentru o carieră în industria alimentară”, Cod SMIS 108612. Se va emite
Decizia Rectorului.
9. S-au aprobat Listele privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în
patrimoniul universității, pentru anul 2018, nr. 11251.
10. S-a luat cunoștință de referatul nr. 11087, prin care Facultatea de Științe Economice ne informează
de candidații care beneficiază de scutirea plății taxei de admitere la această facultate, pentru anul
universitar 2018-2019.
11. S-a aprobat cererea nr. 11539, prin care studentul-doctorand Popescu Marius, domeniul Ingineria
mediului, solicită schimbarea titlului tezei de doctorat.
12. S-a aprobat cererea nr. 11540, prin care studentul-doctorand Sandu N. Ciprian-Nicolae, domeniul
Ingineria mediului, solicită schimbarea titlului tezei de doctorat.
13. S-a aprobat cererea nr. 23905, prin care studenta-doctorandă Țîncu I. Roxana, domeniul Ingineria
mediului, solicită schimbarea titlului tezei de doctorat.
14. S-a luat cunoștință de referatul nr. 8563, privind Comisia pentru analiza și susţinerea publică a
tezei de doctorat (comisia de doctorat) elaborată de studenta-doctorandă Țîncu I. Roxana,
domeniul Ingineria mediului. Se va emite Decizia Rectorului.
15. S-a luat cunoștință de referatul nr. 11479, privind Comisia pentru analiza și susţinerea publică a
tezei de doctorat (comisia de doctorat) elaborată de studenta-doctorandă Petrovici V. AlinaMihaela, domeniul Ingineria mediului. Se va emite Decizia Rectorului.
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16. S-a luat cunoștință de referatul nr. 11480, privind Comisia pentru analiza și susţinerea publică a
tezei de doctorat (comisia de doctorat) elaborată de studenta-doctorandă Dascălu Șt. MihaelaElena, domeniul Ingineria mediului. Se va emite Decizia Rectorului.
17. S-a aprobat cererea nr. 11406, pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii a candidatului BAH
Mamadou, din Mali, care solicită studii universitare de master, programul de studii CAIG, cu AP.
18. S-au aprobat cererile nr. 11275 și 11285 pentru acordarea unor zile libere, conform Contractului
colectiv de muncă.
19. S-a aprobat referatul nr. 11648, prin care BRIPC propune diminuarea grantului Erasmus+ pentru
studenta Ștefan Elisabeta, de la Facultatea de Litere, beneficiară de stagiu de studii (SMS) în
semestrul II al anului universitar 2017-2018, care a efectuat o mobilitate mai scurtă decât perioada
stabilită în Contractul financiar.
20. Cu privire la referatul Facultății de Inginerie, nr. 11505, referitor la derularea Proiectului ROSE„ING UP”, CA a hotărât că fiecare serviciu din cadrul universității, prin personalul propriu, în
funcție de cerințele și necesitatea proiectului, se va implica în buna desfășurare a oricărui proiect
al universității.
21. S-a aprobat Devizul de venituri și cheltuieli pentru programul de conversie profesională
Informatică, de la Facultatea de Inginerie, nr. 11309.
22. Cu privire la referatul de necesitate nr. 11246, prin care ȘSD solicită plata taxei de publicare
pentru un articol ISI al studentei-doctorande Țîncu I. Roxana, domeniul Ingineria mediului, CA
a aprobat decontarea sumei de maximum 250 Euro, conform hotărârilor Consiliului de
administrație, Senatului universitar și Regulamentelor universității.
23. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 11096, nr. 11429, nr. 11508, nr. 11657.
24. S-au aprobat următoarele referate de deplasare în străinătate: nr. 11165 și nr. 11166 – în Franța.

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