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1. S-a aprobatt referatul 20447,
2
prin care Faculttatea de Științe propunne înmatricu
ularea în
aan superiorr anului I, ca studențți la a dou
ua facultatee, a candiddaților adm
miși, care
îîndeplinesc condițiile legale.
l
2. S-a aprobaat referatul 20445, pprin care Facultatea
F
de
d Științe propune refacerea
r
aactivitățilorr didactice nepromovaate în anul universitarr 2013-20144 (an supliimentar),
ppentru studeenții care nu
u și-au îndeeplinit oblig
gațiile școlarre.
3. S-a aprobaat referatul 20444, priin care Faccultatea de Științe sollicită înscriierea, ca
sstudenți, a candidațilo
or de pe liista de așteptare de la
l concursuul de admiitere din
ssesiunea iuulie 2014, în ordinea mediilor, pe locurilee rămase liibere, ca urmare
u
a
ppromovăriloor în an sup
perior a studdenților la a doua faculttate sau la ccontinuare de
d studii.
4. S-au aprobat referatele 20080 șii 20082, prrin care Faccultatea de Științe Economice
ppropune exxmatriculareea studențiloor (licență, respectiv master)
m
caree nu și-au în
ndeplinit
oobligațiile școlare
ș
și/saau financiare
re din anul universitar
u
2013-2014.
2
5. S-a aprobatt Buletinul informativ
i
ppe luna octo
ombrie 2014
4, înregistraat cu nr. 204
441.
6. S-a aprobatt Procesul-v
verbal privvind capacittatea de răsspuns, în ccaz de exercițiu, de
ssituație de urgență,
u
înreegistrat cu nnr. 20455.
7. S-a aprobatt referatul 20464, prin care doamn
na lector Stâângaciu, în calitate de manager
m
aal proiectullui POSDRU
U „Extinderrea oportun
nităților de învățare
î
prinn inovare, cercetare
c
șși interacțiuune cu med
diul de afacceri”, solicittă un împru
umut în valloare de 46.500 lei,
nnecesar dessfășurării acctivităților din luna deecembrie 2014. Domnnul rector trransmite
m
managerilorr de proieccte cu finannțare europeeană, care au nevoie dde împrum
muturi, să
îînainteze ceereri către CA.
C
8. S-a aprobatt referatul 20573,
2
prinn care domn
nul prof. Laazăr, în caliitate de maanager al
pproiectului REGIOSIM
M, solicită acordarea unui
u
împrumut în valooare de 35.000 lei,
nnecesar deccontării chelltuielilor sallariale pe lu
una noiembrrie 2014.
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