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1. S-a aprobaat referatul 3831, prinn care BRIIPC propun
ne echipa dde lucru în
n cadrul
pproiectului Erasmus+, pentru periooada 01.03--30.09.2015
5.
2. S-a aprobaat referatul 3628, prinn care Facu
ultatea de Litere
L
propuune exmatrricularea
sstudenților care nu s-au
u înscris la îînceputul an
nului univerrsitar 2014--2015.
3. S-a aprobaat referatul 3676, prinn care Faccultatea de Inginerie ppropune o sesiune
eextraordinaară de reexaaminare în perioada 05.03.2015,
0
ora 16 – 06.03.2015
5, pentru
sstudenții annului 2, master universsitar, cu du
urata de 1,5 ani. A fostt anunțată telefonic
t
F
Facultatea de
d Ingineriee privind approbarea sesiunii în timp
pul ședințeii, pentru infformarea
ddin timp a studenților.
s
4. S-a aprobatt referatul 3677,
3
prin ccare Facultatea de Ing
ginerie proppune exmatrricularea
sstudenților care nu s-au
u înscris la îînceputul an
nului univerrsitar 2014--2015.
5. S-a aprobatt referatul 3630,
3
prin ccare Facultatea de Liteere propunee studenții care vor
ttrece de la regim
r
cu taaxă la bugett, începând cu semestru
ul al 2-lea aal anului un
niversitar
22014-2015.
6. S-a aprobatt referatul 3909,
3
prin ccare FȘMSS
S solicită acordarea dee burse din venituri
pproprii unorr studenți, pentru
p
anul uuniversitar 2014-2015.. CA face prrecizarea căă bursele
nnu se pot acorda
a
retro
oactiv aprobbării. Se vo
or acorda cu
c semestruul al 2-lea al
a anului
uuniversitar 2014-2015..
7. S-a aprobatt referatul 3910,
3
prin ccare FȘMSS
S propune exmatricula
e
area studențților care
nnu s-au însccris la încep
putul anului universitarr 2014-2015
5.
8. S-a aprobatt Regulameentul de orgganizare a examenelor
e
de finalizaare pentru promoția
p
22015, înreggistrat cu nr. 3923.
9. S-a aprobatt Buletinul informativ
i
ppentru luna ianuarie 20
015, înregisttrat cu nr. 3904.
10. S-a aprobatt referatul 3672, prin c are DCP so
olicită actuaalizarea form
mularului ellectronic
SMQ F 5011.13/ Ed. 01
1 – contract de voluntarriat, și intro
oducerea unnor noi form
mulare de
ccontract dee voluntariaat, cerere dde voluntarriat și înscrriere ca vooluntar, carre să fie
vvalabile penntru elevii de
d liceu.
11. S-a aprobatt referatul 3919,
3
prin care domnul prof. Laazăr, în caliitate de maanager al
pproiectului POSDRU 136423 – REGIOSIM
M, solicită acordarea unui împrrumut în
vvaloare de 35.000
3
lei, necesar
n
deccontării chelltuielilor sallariale pe luuna februarie.
12. S-a aprobatt referatul 3928,
3
prin ccare doamnaa lector Stâângaciu, în ccalitate de manager
m
aal proiectuului POSDR
RU 1376233, solicită acordarea
a
unui
u
împruumut în valloare de
448.000 lei, necesar
n
dessfășurării acctivităților din
d luna marrtie 2015.
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