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Nr. 10140/1/29.06..2017
Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
dinn data de 29
9 iunie 2017
7
S-au aprobatt referatele nr. 10072, nnr.10073, nr. 10088 și nr. 10098.
1. S
2. S
S-a aprobat cererea nr. 10024, priin care stud
dentul Cojoccari Nicolaee, reprezentant al Asociației
„„Grupul de inițiativă a tinerilor bbasarabeni din
d Bacău”” solicită spprijin în ved
derea prom
movării
oofertei educaaționale a Universității
U
i „Vasile Alecsandri”
A
din
d Bacău, la Târgul Universitățil
U
lor din
R
România. Sprijinul
S
constă în deccontarea ch
heltuielilor de transpoort pe ruta Bacău-ChișinăuB
Bacău.
3. S
S-a aprobat referatul nrr. 9988, priin care Facu
ultatea de Științe
Ș
propuune modificcarea comissiei de
ddisertație la programul de studii IInformatică aplicată în științe și teehnologie, pentru înlocuirea
ddomnului prrof. Rați cu domnul connf. Pricope.
4. S
S-a luat cuunoștință dee Legea 1553/28.06.2017 (UBc 10071)
1
Legge-cadru prrivind salarrizarea
ppersonaluluii plătit din fondurile
f
puublice.
5. S
S-a luat cunooștință de adresa
a
nr. 98840, prin caare MEN completează M
Metodologia de școlariizare a
roomânilor dee pretutindeeni pentru annul 2017-20
018.
6. S
S-a luat cunooștință de e-mailul nr. 9679, prin care
c MEN ne
n transmitee Metodolog
gia de școlaarizare
a românilor de pretutind
deni pentru anul 2017-2018 și toatte formulareele necesaree.
7. S
S-a luat cuunoștință de
d adresa nr. 9743,, prin carre MEN nne informeează că OMEN
O
44104/21.06.22017 privin
nd modificcarea și com
mpletarea Anexei la OMEN 33
392/2017 privind
p
stabilirea Crriteriilor gen
nerale de aacordare a burselor
b
și a altor form
me de sprijin
n material pentru
p
studenții dinn învățămân
ntul superioor de stat, învățământ
î
cu frecvennță, urmeazăă a fi publiicat în
M
Monitorul Oficial
O
al României.
R
P
Prin acest ordin
o
se precizează căă bursele studenților se
s vor
aacorda și pe perioada vaacanțelor.
8. S
S-a luat cunnoștință de HG
H 405/31 .05.2017 (U
UBc 9984)) privind approbarea Strrategiei națționale
ppentru româânii de pretu
utindeni penntru perioada 2017-2020.
9. S
S-a luat cuunoștință dee Legea nrr. 152/27.06.2017 (UB
Bc 9985) ppentru apro
obarea OU
UG nr.
999/2016.
10. S
S-a aprobat cererea nrr. 9835, priin care cetăățeanul iord
danian Alm
maleeh Abd Alazeez soolicită
studii univerrsitare de master
m
în dom
meniul Meccatronică.
11. S
S-a aprobat cererea nr. 10083, prinn care cetățeeanul maroccan Ait Lahhcen Moham
med solicită studii
uuniversitare de master în
î domeniull Biologie.
12. S
S-a aprobat cererea nr. 10116, priin care cetăățeanul nigeerian Musa Olaribigbee Taofeek soolicită
studii univerrsitare de master
m
în dom
meniul Marrketing.
13. S
S-a luat cunooștință de adresa
a
nr. 98839, prin caare MEN ne informeazăă că trebuie să existe accordul
scris la studeenților pentrru dezvăluirrea datelor personale către Ambassadele țărilo
or acestora.
S-a aprobat adresa nr. 9874, prin care Clubu
ul Sportiv Știința
Ș
din B
Bacău soliccită scutireaa de la
14. S
pplata cazării pentru sporrtivii care nnu vor locui în cămin pee perioada vvacanței de vară.
15. S
S-a aprobat adresa nr. 9859,
9
prin c are Asociațția Liga Studențească ssolicită ca lo
ocurile în taaberele
studențești, care au răămas neocuupate la faacultăți, să fie acordaate studențiilor cu staggii de
vvoluntariat, conform arrt. 5 din M
Metodologiaa privind orrganizarea șși desfășuraarea Prograamului
N
Național „Taabere studen
nțești” 20177.
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