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1. S-a aprobat cererea nr. 15864, prin care domnul prof. Spiridon solicită acceptul pentru a fi
profesor asociat, în regim de plata cu ora, în anul universitar 2015-2016, la Școala Doctorală a
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.
2. S-a aprobat cererea nr. 15675, prin care domnul conf. Botez solicită acceptul pentru susținerea
de activități didactice, în anul universitar 2016-2017, la un master în domeniul Management,
organizat de ASE București la Centrul pentru Învățământ Deschis la Distanță din Piatra-Neamț.
3. Nu s-a aprobat cererea nr. 15328, prin care candidatul Conde Ibrahima, din Maroc, solicită
prezentarea la studii cu semestrul al doilea al anului universitar 2016-2017, justificat de
întârzierea emiterii vizei de prezentare la studii. Regulamentul activității didactice precizează
că prezentarea la studii a cetățenilor străini este posibilă până la data de 31.12.2016, din motive
organizatorice.
4. S-a luat cunoștință de adresele MENCȘ nr. 15790, privind admiterea etnicilor români din
diaspora, și adresa 15329, privind admiterea etnicilor români din Republica Moldova, sesiunea
a doua. Documentele au fost transmise la facultăți pentru luarea în evidență a candidaților
declarați admiși la universitatea noastră.
5. S-a aprobat cererea nr. 15526, prin care absolventul Costescu Constantin (specializarea
Matematică – Fizică, promoția 1997) solicită susținerea examenului de licență în anul
universitar 2016-2017. Având în vedere numărul redus de candidați din sesiunea de iarnă și
complexitatea organizării unui examen la o specializare, care a intrat în lichidare de mulți ani,
prima sesiune posibilă este sesiunea de vară 2017.
6. S-a luat cunoștință de cererea nr. 15493, prin care studentul Chelaru Mircea (CIG, 2 – 20152016) solicită acordarea unei burse de practică/ formare/ perfecționare, cu data de 01.10.2016.
Cererile pentru acest tip de burse se vor depune, după începerea anului universitar și stabilirea
burselor pe care Universitatea îl poate susține, într-o perioadă care va fi anunțată prin canalele
dedicate (aviziere, internet).
7. S-a aprobat referatul nr. 15635, prin care BRIPC informează despre organizarea unei noi
sesiuni de selecție a studenților pentru stagii de studii și plasamente Erasmus+ în anul
universitar 2016-2017.
8. S-a luat cunoștință de adresa nr. 15845, prin care MENCȘ reamintește că instituțiile din
subordine trebuie să aplice prevederile OUG 41/2016, privind stabilirea unor măsuri de
simplificarea la nivelul administrației publice centrale. În acest sens, până la actualizarea
tuturor regulamentelor, facultățile vor proceda la autentificarea copiilor actelor de studii și a
certificatelor de naștere ale candidaților și studenților, prin aplicarea ștampilei „conform cu
originalul” de către persoanele desemnate – secretarii-șefi. În cazul cetățenilor străini, cu acte
care nu sunt scrise în limba română, se consideră originale inclusiv traducerile în limba română
și legalizările valabile pe teritoriul României. În acest caz, se vor face copii certificate, atât la
actele scrise în limba țării emitente, cât și la copiile traduse în limba română și legalizate. În
ceea ce privește primirea de solicitări pe e-mail, secretarii-șefi vor gestiona adresele
facultăților, șefii de servicii adresele serviciilor, cu asigurarea securității adresei și a arhivei
corespondenței, întrucât legislația prevede că transmiterea copiei cărții de identitate sau a
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permisului de ședere/ pașaportului, pentru cetățenii străini, conferă autenticitate solicitării
primite ca fiind transmisă de deținătorul acelei cărți de identitate sau acordului acestuia. Pentru
evitarea oricăror discuții, solicitările studenților înmatriculați vor fi luate în considerare, fără
asocierea cu copia actului de identitate, doar pentru mesajele primite de la adresele de e-mail
declarate în fișa de înscriere. NU SE ACCEPTĂ DOCUMENTE EDITATE ELECTRONIC,
CI NUMAI OLOGRAFE.
9. S-a aprobat Buletinul informativ pentru perioada iulie-august 2016, înregistrat cu nr. 15889.
10. S-a aprobat adresa 15910, prin care Asociația Liga Studențească propune multiplicarea unei
broșuri informative pentru studenții din anul I, privind principalele aspecte pe care ar trebui să
le cunoască despre Universitate și de interes studențesc. S-a aprobat multiplicarea în 1250 de
exemplare.
11. S-a luat cunoștință de Extrasul din procesul-verbal al ședinței extraordinare a Senatului
universitar, înregistrat cu nr. 15504, punctul 14, în care este consemnată aprobarea pentru
deschiderea unei acțiuni în instanță cu privire la atacurile din presă la adresa Universității.
12. S-a aprobat Lista taxelor valabile pentru anul universitar 2016-2017, înregistrată cu nr.
15958/22.09.2016.
13. S-au aprobat sesiunile de reexaminări anunțate de facultăți: Inginerie – în data de 28.09.2016,
Litere – în data de 26.09.2016, Științe – în data de 23.09.2016 și ȘMSS – în data de 2729.09.2016.
Preşedintele şedinţei,
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA
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