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1. S-a aprobat referatul 5085, prin care Comisia de evaluare și asigurare a calității pe
Universitate, prin președintele acesteia, domnul prof. Stamate, informează despre activitățile
care vor fi organizate în perioada 5-22.04.2013: evaluarea cadrelor didactice de către
studenți, evaluarea cadrelor didactice de către colegi.
2. S-au aprobat listele cu bursierii pentru semestrul II: 5487 – burse sociale, 5486 – burse de
merit și studiu de la Facultatea de Științe Economice, cât și de la celelalte facultăți.
3. S-a aprobat referatul 5550, prin care Facultatea de Științe solicită aprobare pentru susținerea
examenului de finalizare a studiilor la programul de studii universitare de licență Ecologie și
protecția mediului cu o comisie de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea
de Știința și Ingineria Alimentelor.
4. S-a aprobat referatul 5496, prin care Facultatea de Științe Economice propune
exmatricularea studenților care nu au încheiat contractul de studii/ actul adițional pentru anul
universitar 2012-2013.
5. S-a aprobat referatul 5463, prin care Facultatea de Inginerie propune calendarul admiterii la
studiile universitare de master 2013.
6. S-a luat cunoștință de adresa 5553, prin care doamna Boboc Elena, fostă studentă a
Universității, ne comunică baza legală prin care declarațiile notariale încheiate în Franța nu
mai trebuie supralegalizate cu Apostila de la Haga, ca urmare a Convenției 77/1975,
încheiată între România și Franța, privind regimul unor acte juridice. Referatul se transmite
în copie la Biroul de acte de studii, pentru a nu se mai solicita supralegalizare pentru
procurile notariale încheiate în Franța, pentru ridicarea de acte de studii. Facultățile vor fi
anunțate prin prezentul proces-verbal. În privința procedurilor de lucru privind actele de
studii, solicitate prin procuri notariale încheiate în alte state, secretariatele vor consulta
secretarul-șef sau secretarul Biroul de acte de studii.

Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEFF
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