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Nr. 23930/28.11.2016
Minuta
Ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație
din data de 28 noiembrie 2016
1. S-a aprobat cererea nr. 23830, prin care studentul Năstasie Robert-Andrei (EFS-IFR, anul II)
solicită anularea deciziei de exmatriculare pentru neplata taxei de studii.
2. S-a aprobat cererea nr. 23891, prin care doamna Stanciu-Viziteu Maria-Georgeta solicită
înscrierea la modulul DPPD, în regim postuniversitar.
3. S-a luat cunoștință de articolul publicat pe Edumanager.ro: nr. 23801 – „Excelența în educație a
fost premiată și în 2016 la Gala Edumanager.ro”. Universitatea a fost premiată pentru Proiectul
BLISS.
4. S-au aprobat listele cu bursieri pentru semestrul I: Facultatea de Inginerie – nr. 23873 și 23874,
Litere – nr. 23927/1-4, Științe – nr. 23826-23828, Științe Economice – referatul nr. 23817,
ȘMSS – nr. 23835-23836. Se menționează că nu sunt contestații din partea studenților, privind
listele cu studenții bursieri.
5. S-a aprobat referatul nr. 23818, prin care Facultatea de Științe Economice propune un consiliu
director al Compartimentului ID-IFR: conf.univ.dr. Bogdan-Vasile Nechifor, conf.univ.dr.
Aristița Rotilă, lector univ.dr. Andreea-Iulia Bucur, lector univ.dr. Ioana Olaru.
6. S-a luat cunoștință de Ordinul privind premiile acordate de către MENCȘ elevilor și
studenților, care au obținut performanțe la competițiile internaționale pe discipline școlare și
sportive, desfășurate în anul 2016, înregistrat cu nr. 23600.
7. S-a aprobat cererea nr. 23787, prin care studentul Ovezea Alexandru-Mihail (EFS, anul II)
solicită acordarea unei burse de practică/ formare/ perfecționare. Bursa se va efectua la Biroul
de acte de studii.
8. S-a aprobat referatul nr. 23920, prin care Facultatea de Științe Economice propune lista
studenților care beneficiază de burse de excelență, în baza rezultatelor deosebite la învățătură
pe anul universitar 2015-2016, din sponsorizarea de la SIF Moldova.

Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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