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1. Domnul rector consultă membrii CA dacă sunt eventuale observaţii la procesul-verbal încheiat în
şedinţa CA din data de 25 octombrie 2018, nr. 22302. Nefiind completări, se aprobă, în unanimitate,
procesul-verbal nr. 22302/25.10.2018.
2. S-a luat cunoștință de situația financiară de la Facultatea de Științe, pentru luna septembrie 2018, nr.
22875/1 – 22875/3.
3. S-a luat cunoștință de OUG nr. 50/2018, publicată în Monitorul Oficial al României nr.
516/22.06.2018, privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE”
(UBc. nr. 22735), în baza căreia universitatea trebuie să elibereze adeverințe studenților, la cerere, în
vederea împrumuturilor pentru studii.
4. S-a aprobat referatul nr. 22767, prin care Consiliul Facultății de Științe Economice propune
exmatricularea studenților care, la sfârșitul anului universitar 2017-2018, nu și-au îndeplinit
obligațiile financiare și/sau școlare. Se va emite Decizia Rectorului.
5. S-a aprobat referatul nr. 22768, prin care Consiliul Facultății de Științe Economice propune
exmatricularea studenților, la începutul anului universitar 2018-2019, pentru neînscrierea în anul de
studii corespunzător şi neîncheierea Contractului de studii/Actului adițional privind cuantumul taxei
anuale. Se va emite Decizia Rectorului.
6. S-a aprobat referatul nr. 22769, prin care Consiliul Facultății de Științe Economice propune refacerea
activităților didactice nepromovate, în anul universitar 2018-2019, de către studenții care nu au
îndeplinit criteriile de promovare în an superior sau de absolvire. Se va emite Decizia Rectorului.
7. S-a aprobat referatul nr. 22770, privind reînmatricularea la Facultatea de Științe Economice, în anul
universitar 2018-2019. Se va emite Decizia Rectorului.
8. S-a aprobat referatul nr. 22766, prin care Facultatea de Științe Economice propune studenții care vor
trece pe locuri bugetate, începând cu anul universitar 2018-2019, în urma disponibilizării unor locuri
finanțate de la bugetul de stat, la sfârșitul anului universitar 2017-2018.
9. S-a aprobat cererea nr. 22465, prin care studenta Murgoci P. Elena (FȘMSS, AMCTL) solicită
anularea deciziei de exmatriculare, în urma îndeplinirii obligațiilor financiare.
10. S-a aprobat cererea nr. 22597, prin care studenta Tudorache T. Daniela (FȘMSS, EFS) solicită
anularea deciziei de exmatriculare, în urma achitării debitului restant.
11. S-a aprobat referatul nr. 22757, prin care SSU propune repartizarea fondurilor și a burselor pe
facultăți, pentru semestrul I al anului universitar 2018-2019.
12. Conform legislației în vigoare și potrivit prevederilor regulamentelor universității, nu se aprobă
cererea nr. 21989, prin care doamna Avorniciței Laura-Alexandra, fostă studentă a Facultății de
Litere (CLR), solicită anularea taxei de școlarizare și a penalităților aferente neachitării acesteia, în
vederea continuării studiilor.
13. S-au aprobat următoarele referate: nr. 22870, nr. 22713, nr. 22654, nr. 22820, nr. 22808, nr. 22809,
nr. 22878, nr. 22758, nr. 22694, nr. 22759, nr. 22788, nr. 22789, nr. 22678, nr. 22823.
14. S-au aprobat următoarele Devize estimative de venituri și cheltuieli, de la Facultatea de Științe,
DPPD: nr. 22309-22311.
15. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 22705, nr. 22719, nr. 22805 și nr. 22828.
16. S-au aprobat următoarele referate de deplasare externă: nr. 22466, nr. 22477 și nr. 22680.
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