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1. S-a luat cunoștință de Legea nr. 241/12.10.2018, publicată în Monitorul oficial al României nr.
871/15.10.2018, privind aprobarea OG nr. 41/2015, pentru modificarea și completarea OG nr.
57/2002, privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (UBc. nr. 21435).
2. S-a aprobat Raportul de activitate al SAS, pentru anul universitar 2017-2018. Se va transmite
spre aprobarea Senatului universitar.
3. S-a aprobat referatul nr. 21341, prin care SAS ne transmite noua componență a Consiliului
executiv al acesteia, în urma propunerilor transmise de la facultăți. Se va înainta Senatului
universitar, apoi se va emite Decizia rectorului, în acest sens.
4. S-a aprobat referatul nr. 21604, prin care Departamentul de management solicită, aprobarea
reviziei formularului F 309.09/ed. 02, precum și introducerea în SIM a unor formulare noi (F
628.18/ed. 01 – F 635.18/ed. 01).
5. S-a luat cunoștință de adresa nr. 21563, prin care Asociația Liga studențească din UBc. ne
transmite noul reprezentant al studenților în CEACU, respectiv studenta Ștefan V. Monica, de la
Facultatea de Științe. Se va transmite și spre informarea Senatului universitar. Se va emite
Decizia rectorului, privind actualizarea componenței CEACU.
6. S-a aprobat cererea nr. 21379, prin care studenta Cristian Georgiana-Teodora solicită acordarea
unei burse pentru practică/formare/perfecționare, din veniturile proprii ale universității, pe
semestrul I al anului universitar 2018-2019, la Radio UNSR.
7. S-a aprobat referatul nr. 21587, prin care Facultatea de Inginerie ne transmite studenții de la
ciclul de studii universitare de masterat, anul I, an universitar 2018-2019, care beneficiază de
reducerea taxei de studii cu 100%, conform hotărârii CA din data de 27.09.2018.
8. S-a aprobat referatul nr. 21426, prin care Facultatea de Științe ne transmite studenții care vor
trece pe locuri fără taxă, începând cu anul universitar 2018-2019, în urma retragerilor și a
exmatriculărilor.
9. S-a luat cunoștință de cererea nr. 21591, prin care studentul MOHAMAD A. Zainalabedin, din
Siria, student în regim CPV la FȘMSS, programul de studii universitare de licență KMS, IF,
solicită an suplimentar, pentru anul universitar 2018-2019. CA aprobă, sub rezerva aprobării de
către MEN.
10. S-a luat cunoștință de situația privitoare la studenții-doctoranzi și conducătorii de doctorat, pe
cele două domenii de studii universitare de doctorat și pe ani de studii, înregistrată la UBc. cu nr.
21556. CA hotărăște convocarea studenților-doctoranzi la o ședință, pentru lămurirea situației
școlare. ȘSD va transmite e-mail, în acest sens.
11. CA a hotărât analiza, în ședința următoare, a Devizelor de venituri și cheltuieli, pe conducători
de doctorat, nr. 21305-21308.
12. S-a aprobat referatul nr. 20687, prin care Departamentul IMIM propune acordarea titlului de
DHC al universității domnului prof.univ.dr.ing. Jose Luis CUETO ANCELA – Universitatea din
Cadiz, Spania, precum și comisia de analiză, evaluare a dosarului și acordare a titlului. Referatul
a fost aprobat de Consiliul Facultății de Inginerie, conform adresei nr. 21565. Se va transmite
spre aprobarea Senatului universitar. După aprobare, se va emite Decizia rectorului, privind
numirea comisiei.
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13. S-a aprobat referatul nr. 20688, prin care Departamentul IMIM propune acordarea titlului de
DHC al universității domnului prof.univ.dr.ing. Juan Antonio LOPEZ RAMIREZ –
Universitatea din Cadiz, Spania, precum și comisia de analiză, evaluare a dosarului și acordare a
titlului. Referatul a fost aprobat de Consiliul Facultății de Inginerie, conform adresei nr. 21565.
Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar. După aprobare, se va emite Decizia
rectorului, privind numirea comisiei.
14. S-a aprobat referatul nr. 21316.
15. S-a aprobat Raportul de activitate, pentru activitățile desfășurate în luna septembrie 2018,
înregistrat la UBc. cu nr. 21347.
16. S-au aprobat referatele prin care Facultatea de Științe ne transmite tabelele centralizatoare ale
cadrelor didactice – coordonatori și mentori care îndrumă practica pedagogică, pentru semestrul
I, anul universitar 2018-2019, după cum urmează: nr. 21560 – curs postuniversitar, nivelul I; nr.
21641 – curs postuniversitar, nivelul II și nr. 21175 – studenți anul III DPPD, IF.
17. S-a aprobat referatul nr. 21170, prin care Facultatea de Litere ne transmite tabelul centralizator
al cadrelor didactice – coordonatori și mentori care îndrumă practica pedagogică a studenților de
la programul de studii universitare de licență PIPP, IF, pentru semestrul I, an universitar 20182019.
18. S-au aprobat următoarele referate de deplasare externă: nr. 21411 și nr. 21568 – Chișinău,
Republica Moldova; nr. 21485, nr. 21486 și nr. 21639 – Roma, Italia; nr. 21487 și nr. 21488 –
Zagreb, Croația.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA
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