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1. S
S-a luat cunnoștință de Legea
L
nr. 1337/13.06.20
017 (UBc 9619) pentruu aprobareaa OUG nr. 2/2017
2
pprivind uneele măsuri fiscal-buggetare, preccum și mo
odificarea și compen
nsarea unorr acte
nnormative.
2. S
S-a luat cunnoștință de Metodologia
M
a de școlariizare a româânilor de prretutindeni, transmisă prin
p em
mail în datta de 21.0
06.2017 și înregistratăă cu nr. 9678.
9
Avânnd în vedeere noutățille din
M
Metodologiee se va modifica în m
mod corespu
unzător și Regulamentu
R
tul de admitere. Româânii de
ppretutindeni vor concurra pe locurille destinatee, doar prin concurs de dosare, ind
diferent de țara
ț
în
ccare au obținnut bacalaurreatul, pentr
tru că locuriile lor sunt la
l comun (nnu se mai faace diferențaa între
ccei care au bacalaureatu
b
ul în Românnia sau în affara ei).
3. S
S-a luat cunnoștință de Planul de învățământt al program
mului de sttudii univerrsitare de licență
l
F
Fizică inform
matică. Se va
v supune approbării Sen
natului.
4. S
S-a aprobat cererea nr. 9503, prin care domn
nul ing. Răilleanu (absoolvent prom
moția 1996, TCM)
T
solicită eliberarea dupllicatului la diploma dee inginer, ca
c urmare a faptului că
c originaluul este
pplastifiat.
5. S
S-a luat cunoștință de Raportul
R
asuupra stării de
d sănătate a angajaților
or Universităății, înregisttrat cu
nnr. 9550.
6. S
S-a luat cunnoștință de situațiile
s
finnanciare deffinitive ale facultăților
f
pe luna maai 2017, nr. 9555556, nr.9645--47, nr. 9547
7-49, nr. 95548-50, nr. 9515-16
9
și nr.
n 9748-56 .
7. S
S-a luat cunnoștință de referatul
r
nr.. 9551, prin
n care Faculltatea de Liitere prezinttă conferințța care
se va organniza în lun
na noiembriie 2017, pentru
p
stabilirea finanțțării din sp
ponsorizareea SIF
M
Moldova.
8. S
S-au aprobatt referatele nr. 9241 și nr. 9664
9. S
S-a aprobat deplasarea în
î străinătatte, conform
m referatului nr. 9613.
10. S
S-a aprobat referatul nr. 9625, prinn care Birou
ul de acte dee studii proppune corectaarea certificcatului
D
DPPD și a foii
f matrico
ole ale absoolventei Maanea Paula-N
Nicoleta (E
EFS, FF, 20
001), ca urm
mare a
iddentificării unei greșeli de compleetare. Semn
năturile de autentificaree vor fi ale persoanelor
p
aflate
înn prezent înn funcțiile menționate
m
ppe actele de studii.
11. L
La solicitareea decanilo
or, s-a aproobat organiizarea de sesiuni
s
extrraordinare (de
( reexam
minare)
ppentru anii terminali,
t
cu
c aprobareea consiliilo
or facultățilo
or, în funcțție de speciificul și struuctura
fi
fiecărei facuultăți.
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