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1. S-a luat cunoștință
c
dde OMFE 2690/23.09.2015 (UB
Bc 20552)) pentru approbarea
i
instrucțiuni
lor de apliccare a preveederilor art. 111 din HG
G 759/20077 privind reggulile de
e
eligibilitate
a cheltuiellilor efectuaate în cadruul operațiun
nilor finanțaate prin proogramele
o
operaționale
e și privinnd abrogarrea Ordinuului ministrrului afacerilor europpene nr.
2
204/2011
p
pentru
aprobbarea instru
ucțiunilor dee aplicare a prevederillor art. 111 din HG
n 759/20007. Se va traansmite la Biroul
nr.
B
de fonnduri europ
pene. Domnnul rector prrecizează
c întârziereea plăților la programuul TEORO nu
că
n este din vina
v noastrăă.
2. S-a luat cunnoștință de O
Ordonanța Guvernului
G
nr. 41/30.009.2015, pubblicată în Monitorul
M
O
Oficial
al României nr.
n 733/30.009.2015, înrregistrat la UBc cu nr. 20683. Orrdonanța
m
modifică
mai
m multe accte normativve, printre care
c
și Legeea educației naționale. MECȘ
M
a
p
prezentat
co
onținutul orrdonanței prin
p adrese în care cerrea luarea unor
u
deciziii privind
c
cadrele
did
dactice fără titlul de doctor
d
în știiință, dar făără a face referire la numărul
d
documentul
lui care moddifică legeaa și nici cândd a fost pub
blicat.
3. S-a luat cunoștință
c
de referattul 21129, privind alocația buugetară reppartizată
U
Universități
ii pentru accordarea de burse în seemestrul I al
a anului uniiversitar 20015-2016
s
studenților
doctoranzi. Repartiția pe ani de studii a sum
melor s-a făccut la niveluul anului
t
trecut
astfell: 5.250 lei pentru 5 do
octoranzi în anul I, 22.0050 lei penttru 21 doctooranzi în
a
anul
II și 3660 lei pentru
p
3 dooctoranzi înn anul III. Repartiția reală a stuudenților
d
doctoranzi
b
bursieri
este următoareea: anul I – 5 doctoran
nzi, anul II – 5 și anul III – 21.
Serviciul contabilitate
c
e propune ca diferennța de burrse să fie acordată, până la
r
regularizare
ea situației de
d către ME
ECȘ, din sooldul acumu
ulat până la data de 30.009.2015,
l capitolul burse, fiindd vorba de aproximativ
la
a
v 5.160 lei/ lună.
l
4. S-a luat cuunoștință dee referatul 21130, privvind sumelle alocate Universități
U
ii pentru
a
acordarea
burselor
b
dee studii penntru semesstrul I, al anului
a
univversitar 20115-2016,
s
studenților
de la progrramele de sttudii univerrsitare de licență și maaster. Număărul fizic
d studenți la care s-a raportat
de
r
ME
ECȘ este dee 2536 studeenți, cu un cuantum
c
de 174.984
l pe lunăă. Nu s-a modificat
lei
m
allocația pe student
s
(699 lei/ lună) și nu se modifică
m
c
cuantumul
burselor.
b
N
Numărul
reall de studențți români, cu finanțare de la bugett, la care
a fi trebuitt MECȘ să se
ar
s raportezee, este de 26624, cu 88 de
d studenți mai mult. Având
A
în
v
vedere
solddul de 295.905 lei la capitolul burse,
b
penttru primul semestru al
a anului
u
universitar
s
ea fonduluii lunar de burse
b
la plafonul de
2015-2016 s-a decis suplimentare
2
210.000
leei. Aceastaa înseamnăă pentru semestrul
s
I, o diferrență suporrtată de
U
Universitate
e, de 144.720 lei. Pentru
P
burseele de ajutor social ocazionale, pentru
s
semestrul
I,, se alocă suuma de 104.500 lei penntru 550 de burse. Pânăă la compennsarea de
c
către
MECȘ
Ș a repartițiiilor, conforrm număruluui real de sttudenți cu finanțare
f
de la buget
l 01.10.2015, soldul se
la
s reduce pentru semestrul I la minimum
m
20
0.885 lei (5.160*5 –
d
doctorat,
28
8.944 * 5 – studiu, 1044.500 – ocaazionale). Cererile
C
de bursă
b
se vorr depune
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până la data de 9 noiembrie, pentru ca pe data de 13 noiembrie listele, pentru toate
categoriile de burse, să ajungă la Serviciul contabilitate.
5. Pentru cetățenii moldoveni, diferența de burse, față de anul trecut, ar fi de +34 burse (7
burse în plus la anul 2, au absolvit 43 de bursieri și au venit alți 70 în anul I, fără cei
13 neprezentați), ceea ce înseamnă cam 10.200 lei pe lună. Vom proceda ca și anul
trecut, plătind bursele din fondurile Universității, pentru primele două luni, peste
alocația Ministerului, soldul de 20.885 lei permițând acest lucru, mai ales că este
calculat la sfârșitul semestrului I. Trebuie avut în vedere că MECȘ a regularizat anul
trecut bursele pentru semestrul I, inclusiv pentru cetățenii moldoveni, la statistica de la
01.01.2015, oprind din sume pentru compensarea a ceea ce am primit în plus în lunile
octombrie – decembrie 2014.
6. Studenții bugetari din anii mari, care se înscriu cu anul I la modulul DPPD nu plătesc
modulul pentru anul universitar în care sunt finanțați, chiar dacă s-a trimis statistica de
început de an. Aceștia vor rămâne în finanțare în lunile octombrie-decembrie anul
următor, când o parte dintre ei sunt deja absolvenți.
7. S-a aprobat proiectul de Deviz de venituri și cheltuieli nr. 21072/1, întocmit pentru
programul de conversie profesională Limba și literatura engleză, anul II, semestrul I,
cu durata de 3 și 4 semestre.
8. S-a aprobat proiectul de Deviz de venituri și cheltuieli nr. 21072/2, întocmit pentru
programul de conversie profesională Limba și literatura engleză, anul II, semestrul II,
cu durata de 3 și 4 semestre. Facultatea de Litere anunță că nu mai organizează cursuri
de conversie cu anul I.
9. S-a aprobat adresa 20983, prin care Centrul de Informarea „Europe Direct” Bacău
solicită prezentarea justificării contribuției structurii gazdă pentru perioada de
implementare 2016, prin copii conformate după documente oficiale justificative, care
să poarte mențiunea „Pentru proiectul Europe Direct Bacău 2016 – contribuție
structură gazdă”.
10. S-a aprobat referatul 21103, prin care doamna contabil-șef propune constituirea
comisiei de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar: președinte – ing. IoanCiprian Drugă, membri ec. Cristina Bordianu, ec. Mihaela Mustea, ec. Cerasela
Dospinescu, ing. Radu-Simion Răstoacă, secretar – ec. Luminița-Caliopia Cabat.
11. S-a luat cunoștință de adresa 21098, prin care MECȘ ne informează despre intenția
Universității Libere Internaționale din Republica Moldova de a încheia parteneriate cu
instituțiile de învățământ superior din România.
12. S-au aprobat 25 de burse de practică/ formare/ perfecționare, pentru semestrul I.
13. S-a aprobat adresa 21144, prin care Asociația Liga Studențească solicită sprijin în
realizarea festivalului tânărului băcăuan „Tineriada Ediția a III-a”.
14. S-a aprobat referatul 21080, prin care Serviciul resurse umane prezintă repartiția pe
luni și compartimente a sumei reprezentând contribuția către bugetul de stat în scopul
protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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