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Nr. 20124/12.11.2013
Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 12.11.2013
1. Prima parte a ședinței este comună cu ședința Senatului și are ca invitați toate cadrele
didactice ale Universității și șefii de servicii. Ședința a fost convocată de domnul rector.
2. S-a validat in unanimitate Raportul de activitate pe anul universitar 2012-2013, înregistrat
cu nr. 19755.
3. S-a aprobat, în unanimitate, Raportul privind ciclul de studii universitare de doctorat pentru
perioada 2007 – 2013, domeniul Inginerie mecanică înregistrat cu nr. 19674. Acest raport
este cuprins și în Raportul de activitate pe anul universitar 2012-2013.
4. După prezentarea și aprobarea raportului, invitații părăsesc Aula, iar membrii CA se retrag
în sala de consiliu pentru ședință.
5. S-a aprobat Regulamentul privind organizarea studiilor universitare de doctorat în cadrul
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău R-13-01, E4R0, cu numărul de înregistrare
20102.
6. S-a aprobat referatul 20117, prin care domnii profesori Valentin Nedeff și Gabriel Lazăr, în
calitate de directori ai programelor de studii de master Managementul protecției mediului în
industrie și Procedee și metode de măsurare în ingineria mediului, solicită efectuarea unor
modificări a structurii anului universitar pentru cele două programe.
7. S-au validat alegerile reprezentanţilor studenţilor în Consiliile facultăţilor, după cum
urmează: Inginerie, departamentul IMSI – Butu Andrei (nr. înregistrare 20104/1),
departamentul IMIM – Gorea Sorina-Elena (nr. înregistrare 20109); Litere, departamentul
LLS – Panainte Silviu (nr. înregistrare 20105); Științe, departamentul BEPM – Ilisei
Marius-Dănuț (nr. înregistrare 20107); FȘMSS, departamentul EFPS – Neguroiu Ionuț (nr.
înregistrare 20103/1);
8. S-au validat alegerile reprezentanţilor studenţilor în Senat, după cum urmează: Inginerie,
departamentul IMIM – Gorea Sorina-Elena (nr. înregistrare 20108); Litere, departamentul
LLS – Panainte Silviu (nr. înregistrare 20106); FȘMSS, departamentul EFPS – Neguroiu
Ionuț (nr. înregistrare 20103/2);
9. S-a aprobat referatul 20098, prin care Facultatea de Ș.M.S.S. propune studenții care vor fi
exmatriculați la sfârșitul anului universitar 1212-2013, pentru neîndeplinirea obligațiilor
financiare și/sau școlare.
10. La solicitarea domnul secretar-șef s-a aprobat ca bursele să se vireze pe cardurile studenților
prin banca pe care o solicită.
11. S-a stabilit ca vizita AEROQ pentru recertificare să aibă în loc în perioada 12-13.12.2013.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEFF
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