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1. S-a aprobatt referatul 18984, prin ccare secretaarul-șef prop
pune redistrribuirea locu
urilor cu
bbursă destiinate cetățeenilor etnicci români, admiși în anul univversitar 201
14-2015,
îîncepând cuu anul al II-lea de studiii.
2. S-a luat cuunoștință dee lista studeenților prop
puși a fi prremiați de U
Universitate pentru
iimplicarea în activitățiile legate dee Cursul fesstiv și Aniv
versarea Uniiversității din
d 2015,
îînregistrată cu nr. 1033
36.
3. S-a aprobatt referatul 18879, prinn care BRIP
PC propunee o nouă seelecție a stu
udenților
ppentru stagiii de studii și
ș plasamennte Erasmus+ în anul un
niversitar 20015-2016.
4. S-a luat cuunoștință de
d HG 78 1/23.09.201
15 (UBc 18864) penntru modificarea și
ccompletareaa HG 575
5/2015 privvind aprobarea Nomeenclatoruluii domeniilo
or și al
sspecializăriilor/ prograamelor de studii universitare și a structuurii instituțțiilor de
îînvățământ superior peentru anul un
universitar 2015-2016.
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5. S-a luat cuunoștință de
d OMECȘ 5272/22.0
09.2015 (UB
Bc 18861) privind ap
probarea
P
Procedurii de aprobarre a necesaarului de formulare
f
tiipizate caree atestă fin
nalizarea
sstudiilor.
6. S-a aprobatt Devizul de venituri șși cheltuieli 18776, pen
ntru cursul „Pregătire teoretică
t
îîn domeniuul instalațiillor electricee”, necesarăă candidaților la exam
menul de au
utorizare
oorganizat dee ANRE, deesfășurat în perioada 21-26.09.201
15.
7. S-a aprobatt Devizul de venituri șși cheltuieli 18775, pen
ntru cursul „Pregătire teoretică
t
ppentru dobbândirea/ prelungirea
p
p
valabilitățții calității de verificcator de proiecte,
rresponsabill tehnic cu execuția
e
și expert tehn
nic de calitaate și extrajuudiciar în domeniul
d
iinstalațiilorr electrice”, desfășurat îîn perioada 21-26.09.2015.
8. S-a luat cunnoștință de HG 778/233.09.2015 (UBc
(
18679
9) pentru m
modificarea anexelor
nnr. 1-3 la HG 595/20
015 privindd domeniilee și program
mele de stuudii universsitare de
m
master acreeditate și nu
umărul maxiim de studeenți ce pot fi
f școlarizații în anul un
niversitar
22015-2016,, precum și
ș domeniiile de stud
dii universiitare de do
doctorat din
n cadrul
iinstituțiilor de învățăm
mânt superioor.
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