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1. S-a luat cunoștință de apariția în Monitorul Oficial a Legii nr. 190/18.07.2018, privind măsurile
de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului
din 27 aprilie 2016, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CR (Regulamentul general privind protecția
datelor), înregistrată cu nr. 13688.
2. S-a luat cunoștință de situațiile financiar pe luna iunie: F4 – nr. 12586, F5 - 13347
3. S-a aprobat Buletinul informativ pe luna iunie 2018, înregistrat cu nr. 13634.
4. S-a aprobat referatul nr. 13692, prin care Departamentul de management solicită introducerea în
SIM a procedurii operaționale PO 55 – Recrutarea și selectarea personalului pe posturi în proiecte
finanțate din fonduri europene nerambursabile.
5. S-a luat cunoștință de referatul nr. 13496, prin care Facultatea de Științe Economice propune un
nou calendar de admitere pentru sesiunea septembrie 2018. CA informează că înscrierile pentru
admitere se pot desfășura în perioada 3-20 septembrie, pentru toate specializările, cu excepția
celor la care se organizează probe eliminatorii și/sau scrise, în afara perioadei de înscriere.
Înscrierea candidaților pe locurile speciale destinate candidaților proveniți de la licee din mediul
rural se poate face numai până pe data de 13 septembrie și numai la programele de studii la care
nu se organizează probe de evaluare cu influență în media de admitere, după data de 13, pentru
ca pe data de 14 septembrie să avem rezultatele admiterii și în data de 15 confirmarea locurilor.
6. S-a aprobat cererea nr. 12584, prin care absolventa Cotescu D. Daciana (EFS, promoția 1999)
solicită eliberarea duplicatului la diploma de licență și la foaia matricolă.
7. S-a aprobat cererea nr. 12612, prin care absolventul Șoșu Ovidiu-Constantin (EFS, promoția
2004) solicită eliberarea duplicatului la foaia matricolă anexă la diploma de licență.
8. S-a aprobat cererea nr. 13317, prin care absolventul Hereș Vasile-Manuel (Biologie, promoția
2004) solicită eliberarea duplicatului la foaia matricolă anexă la diploma de licență.
9. S-a aprobat referatul nr. 13663, prin care domnul prof. Zichil, în calitate de director al proiectului
ROSE „Ingineria o carieră de succes – ING UP”, solicită actualizarea echipelor management și
de implementare a proiectului, ca urmare a intrării în concediu pentru creșterea copilului a
doamnei ș.l.dr.ing. Ana-Maria Roșu. Va fi înlocuită de către doamna asist.univ.dr.ing. Ana-Maria
Georgescu, începând cu data de 01.08.2018.
10. S-au aprobat următoarele referate: nr. 13664, nr. 11855 și nr. 13689.
11. S-a aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 12613, nr. 13628, nr. 13630, nr. 13671, nr.
13672, nr. 1373, nr. 1374, nr. 10755-10757 și nr. 1375.
12. S-a aprobat referatul nr. 13693 - deplasare în Cehia.
13. Domnul rector reamintește că la toate specializările din Universitate, acolo unde se oferă pachete
de opțiuni, opțiunea bate media, iar forma de finanțare nu este o opțiune.
14. S-a hotărât ca DPPD să facă un anunț (o informare) privind programul de formare
psihopedagogică, pentru afișare la comisiile de înscriere la studii cât și pentru postare pe site.
Termenul de întocmire este începerea înscrierilor în sesiunea de toamnă.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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