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1. S-a aprobat cererea 16936, prin care studentul Spoială Ancuța solicită ocuparea postului de
student bursier în cadrul Grupării „Alumni Vasile Alecsandri” începând cu 01.10.2013.
2. S-a luat cunoștință de referatul 18095, prin care Facultatea de Inginerie comunică lista
cadrelor didactice îndrumătoare de an.
3. S-a aprobat referatul 18091, prin care se solicită aprobarea Buletinului informativ pe luna
septembrie 2013, înregistrat cu nr. 18037.
4. S-a aprobat Fișa postului Comitetului editorial al postului de radio UNSR, înregistrată cu nr.
18083.
5. S-a luat cunoștință de OMEN 5211/2013, pentru aprobarea Calendarului activităților
prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza de ECTS/SECT a învățământului
universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, aprobată prin OMECTS
5553/2013, sesiunea 2012-2014. Ordinul se va transmite la facultăți și DPPD, pentru
informare.
6. S-a aprobat referatul 18046, prin care Clubul Sportiv Știința Bacău solicită aprobarea a 17
burse de cazare pentru studenții Universității, sportivi de performanță ai clubului. Se va
completa regulamentul de burse.
7. S-a luat cunoștință de Tabelul nominal cu cadrele didactice metodiste și mentorii care
îndrumă practica pedagogică în semestrul I, al anului universitar 2013-2014.
8. S-a aprobat referatul 18138, prin care DCP solicită validarea concursului pentru ocuparea
postului de bursier: studenta Petrea Iuliana-Angelica.
9. S-a aprobat referatul 18120, prin care Asociația Liga Studențească solicită aprobare pentru
organizarea unor activități în cadrul proiectului Tineriada 2013, în cadrul Universității.
10. S-a aprobat referatul 18174, prin care domnul rector solicită transformarea postului vacant
de „Tehnician” de la Facultatea de Inginerie în „Inginer” pentru întreținerea aparaturii de
cercetare din domeniul Protecția mediului.
11. S-a aprobat referatul 17562, prin care Serviciul social propune beneficiarii burselor pentru
prestare de activități la Cantină: Roșca Ana (PIPP, 2), Bria Ecaterina (CRP, 3), Tutunaru
Iulia (CIG, 2) și Stan Ion (Biologie, 1).
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