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ministrație
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9.2015
1. S-a aprobatt referatul 16821,
1
prinn care Faculltatea de In
nginerie anuunță că un candidat
cconfirmat în
î data de 30.08.201 5, admis pe
p loc fărăă taxă la ddomeniul Inginerie
I
iindustrială, s-a retras și solicită sc oaterea la concurs
c
a accestui loc înn sesiunea a 2-a.
2. S-a aprobaat referatul 16771, priin care Facultatea dee Științe prropune mod
dificarea
ccalendaruluui admiterii pentru sessiunea a 3--a de admiitere la maasterele Maatematică
ddidactică șii Valorificaarea resurse lor biologicce. Înscriereea se prelunngește pânăă la data
dde 23.09.20015.
3. S-a luat cuunoștință dee Raportul activității de consultaanță și prom
movare pe portalul
nnațional Eddumanager.rro, înregistraat cu nr. 15358.
4. S-a luat cunoștință
c
de adresa 16688, prrin care MECȘ
M
ne informeazăă despre
ddesfășurareea Forumullui tematicc universităăți – med
diul de afa
faceri „Dezzvoltarea
ttalentelor pentru econo
omii bazate pe inovare””, în perioad
da 24-25.099.2015, în Lituania.
L
5. S-a luat cunnoștință de OMECȘ 50080 (UBc 16
6639), priviind organiza
zarea și desffășurarea
eexamenuluii de bacalau
ureat naționaal – 2016.
6. S-a aprobatt referatul 16217, prin ccare Facultaatea de Ingiinerie inform
mează de reetragerea
uunui candiddat, confirm
mat la bugget în data de 30.08.2
2015, la doomeniul dee licență
IIngineria mediului,
m
șii solicită sccoaterea locului la co
oncurs în ssesiunea a doua de
aadmitere.
7. S-a aprobatt referatul 16252, prin ccare Facultaatea de Ingiinerie inform
mează de reetragerea
uunui candiddat, confirm
mat la bugget în data de 30.08.2
2015, la proogramul dee master
M
Mecatronică avansată,, și solicită scoaterea locului la concurs
c
în ssesiunea a doua de
aadmitere.
8. S-a aprobatt referatul 16634, prin ccare Facultaatea de Ingiinerie inform
mează de reetragerea
uunui candiddat, confirm
mat la bugget în data de 30.08.2
2015, la doomeniul dee licență
C
Calculatoarre și tehnologia inforrmației, și solicită sco
oaterea loccului la con
ncurs în
ssesiunea a doua
d
de adm
mitere.
9. S-a aprobaat referatul 16594, prrin care Direcția
D
gen
nerală admi
ministrativă propune
nnumirea Coomisiei de recepție la terminareaa lucrărilor pentru obieectivul „Reeabilitare
ccorp C – pllacare pardo
oseli cu grannit”: președ
dinte – ing. Ioan-Cipriaan Drugă, membri
m
–
pprof.univ.drr.ing.ec. Ov
vidiu-Leonaard Turcu, conf.univ.dr
c
r. Simina M
Mastacan, ing. Maria
C
Coșa, ec. Dan-Andrei
D
Rusei,
R
Mariicica Hongu
u, secretar – ing. Radu--Simion Răsstoacă.
10. S-a aprobaat referatul 16595, prrin care Direcția
D
gen
nerală admi
ministrativă propune
nnumirea Coomisiei de recepție la terminareaa lucrărilor pentru obieectivul „Reeabilitare
ggrupuri saanitare Corrp A”: preeședinte – ing. Ioan
n-Ciprian D
Drugă, meembri –
1

prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky, conf.univ.dr. Maria Prisecaru, ing. Maria Coșa,
ec. Dan-Andrei Rusei, Aneta Prahuza, secretar – ing. Radu-Simion Răstoacă. La acest
obiectiv s-a propus ca o cabină să se fie rezervată pentru cadrele didactice.
11. S-a aprobat referatul 16749, prin care Facultatea de ȘMSS propune comisia de
cercetare disciplinară prealabilă a abaterii săvârșite de domnul prop.univ. MariusDaniel Truță: președinte – prof.univ.dr. Silviu Șalgău, membri – prof.univ.dr.
Gheorghe Balint, conf.univ.dr. Bogdan-Constantin Rață, lector univ.dr. Constantin
Șufaru, secretar – asist.univ.dr. Ana-Maria Vulpe. La solicitarea domnului decan
Mârza, se face precizarea că ancheta trebuie începută. În situația în care domnul Truță,
depune cerere de încetare contract de muncă, cu data de 01.09.2015, nu se mai aplică
nicio sancțiune.
12. S-a aprobat referatul 16709, prin care doamna prorector Cîrtiță-Buzoianu prezintă
Buletinul informativ pe perioada iulie-august 2015, înregistrat cu același număr.
13. S-a aprobat Regulamentul de cazare în căminele studențești ale Universității ”Vasile
Alecsandri” din Bacău, R-12.02.02-02, E5R0, nr. de înregistrare 16825.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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