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1. S-a aprobatt referatul 6126,
6
prin care doamn
na prorector Buzoianuu prezintă Buletinul
B
iinformativ pe
p luna marrtie 2015.
2. S-a aprobaat Raportull privind C
Caravana de
d prezentaare a oferrtei educațiionale a
U
Universitățiii, înregistraat cu nr. 61228.
3. S-a aprobatt referatul 6115,
6
prin care Faculttatea de Știiințe Econoomice propu
une lista
sstudenților care beneficciază de burrse din veniituri proprii în semestruul al II-lea.
4. S-a aprobatt referatul 6150,
6
prin ccare Facultatea de Știiințe Econom
mice inform
mează că
A
Agenția Juddețeană de Ocupare a Forțelor de Muncă Bacău
B
propuune o colab
borare în
cceea ce priivește inforrmarea studdenților din
n anii termiinali, privinnd oportuniitățile la
m
momentul absolvirii.
a
5. S-a aprobaat Raportul Portalului național de
d newslettter electronnic Eduman
nager.ro,
îînregistrat cu
c nr. 5862.
6. S-a aprobatt referatul 6010,
6
prin ccare Facultaatea de Inginerie ne coomunică peerioadele
dde susțineree a exameneelor de finallizare a stud
diilor.
7. S-a aprobatt Raportul privind
p
evaaluarea și asigurarea caalității în U
Universitate pe anul
22004, înreggistrat cu nr. 5753.
8. S-a aprobaat referatul 6149, prinn care Facultatea de Științe proopune comisiile de
ffinalizare a studiilor și calendarrul probelorr. La progrramul de liicență Mattematică:
ppreședinte – conf.univ.dr. Maria P
Prisecaru, membri
m
– co
onf.univ.dr. Marcelina--Cristina
M
Mocanu, conf.univ.dr
c
r. Valer N
Nimineț, co
onf.univ.dr. Manuela Gîrțu, seccretar –
aasist.univ.ddr. Roxana Ardeleanu,
A
membru su
upleant – lector univ.drr. Carmen Popescu.
P
P
Programul de
d studii Informatică: ppreședinte – conf.univ.dr. Ferdinannd Pricope, membri
– conf.univv.dr. Elena Nechita, leector univ.d
dr. Iulian Furdu,
F
lectoor univ.dr. Cerasela
C
Crișan, secrretar – lecto
or univ.dr. D
Dan Popa, membru
m
sup
pleant – lecttor univ.dr. Cosmin
T
Tomozei. Programul
P
de studii PIPP: preșședinte – prof.univ.dr.
p
. Adriana-G
Gertruda
R
Romedea, membri
m
– prof.univ.dr
p
r. Venera-M
Mihaela Cojocariu, lecttor univ.dr. Costică
L
Lupu, lector univ.dr. Luminița
L
Dru
rugă, secretaar – lector univ.dr.
u
Sim
mna Vârlan, membru
ssupleant – lector
l
univ.d
dr. Liliana M
Mâță. Progrramul Biolo
ogie: președdinte – conff.univ.dr.
M
Marcelina-C
Cristina Mo
ocanu, mem
mbri – proff.univ.dr. Ioan-Viorel R
Rați, lector univ.dr.
C
Camelia Urreche, lecto
or univ.dr. Daniela Nicuță,
N
secreetar – lectoor univ.dr. Dumitra
R
Răducanu, membru su
upleant – coonf.univ.dr.. Ferdinand
d Pricope. PProgramul de
d studii
E
EPM: preșședinte – conf.univ.dr
c
dr. Elena Nechita,
N
membri – cconf.univ.drr. Maria
P
Prisecaru, lector
l
univ.d
dr. Cameliaa Ureche, co
onf.univ.dr.. Ferdinandd Pricope, seecretar –
1

lector univ.dr. Ionuț Stoica, membru supleant – prof.univ.dr. Ioan-Viorel Rați.
Programul de studii de master IAST: președinte – prof.univ.dr. Ioan-Viorel Rați,
membri – prof.univ.dr. Mihai Talmaciu, conf.univ.dr. Bogdan Pătruț, lector univ.dr.
Dan Popa, secretar – lector univ.dr. Cosmin Tomozei, membru supleant – lector
univ.dr. Iulian Furdu. Programul de studii de master VRBPM: președinte –
prof.univ.dr. Mihai Talmaciu, membri – prof.univ.dr. Iona-Viorel Rați, conf.univ.dr.
Ferdinand Pricope, conf.univ.dr. Dorel Ureche, secretar – asist.univ.dr. Raxana Voicu,
membru supleant – lector univ.dr. Daniela Nicuță. Domnul rector solicită ca la
stabilirea comisiilor să se respecte în tocmai Regulamentul de finalizare.
9. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și
contractual la data de 01.04.2015, înregistrat cu nr. 6165.
10. S-au aprobat modificările la planurile de învățământ pentru anul universitar 20142015.

Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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