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1. S-a aprobatt referatul 9159,
9
prin care DPPD
D propune comisiile
c
peentru exameenele de
aacordare a gradului
g
did
dactic II, sessiunea augu
ust 2015.
2. S-a luat cuunoștință dee OMECS 3784 (UB
Bc 8802) prrivind aproobarea comp
ponenței
nnominale a comisiilo
or de analiiză a conteestațiilor, pentru
p
cont
ntestațiile fo
ormulate
îîmpotriva deciziilor
d
CNATDCU.
C
Domnul rector inform
mează că U
Universitatea nu are
ccontestații, nici la aco
ordarea titluul de doctorr, nici a ateestatului dee abilitare și
ș nici la
ccalitatea de conducătorr de doctoraat.
3. S-a aprobatt referatul 8963,
8
prin care domnul prof. Laazăr, în caliitate de maanager al
pproiectului REGIOSIM
M, solicită acordarea unui împru
umut în valloare de 35
5.000 lei
ppentru decoontarea Cheltuielilor saalariale pe lu
una mai.
4. S-a luat cunnoștință de OMECS 38822 (UBc 9127),
9
pentrru aprobareaa schemei de
d ajutor
dde stat Finaanțarea activ
vităților de ccercetare-deezvoltare și inovare (CD
DI) și a inv
vestițiilor
îîn CDI prinn Programull Operaționaal Competittivitate (POC
C).
5. S-a luat cunnoștință de Legea 118 (UBc 9128
8) privind modificarea
m
a art. 151 diin Legea
eeducației naaționale nr. 1/2011 (artt. privind admiterea olimpicilor ppe perioada studiilor
lliceale).
6. S-a luat cunnoștință de OMFE 19889 (UBc 912
29) pentru aprobarea
a
C
Corrigendum
mului nr.
1 la ghidul solicitantullui – Condiiții specificee pentru cererea de pro
ropuneri de proiecte
nnr. 189 „S
Stagii de prractică pent
ntru studențți”, finanțattă prin proogramul opeerațional
ssectorial „D
Dezvoltareaa resurselor umane” 20
007-2013, domeniul
d
m
major de inttervenție
22.1 „Tranziiția de la șco
oală la viațaa activă”.
7. S-a aprobatt referatul 9181, prin caare se solicită înființarea suplimenntară a 16 burse
b
din
vvenituri prroprii, penttru practicăă/ formare// perfecțion
nare la căămine, penttru anul
uuniversitar 2014-2015..
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