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1. Doamna rector dă cuvântul domnului prof. Nedeff, pentru prezentarea fuziunii cu Universitatea
„G. Bacovia” din Bacău. Domnul prof. Nedeff informează că Universitatea „Bacovia” a fost în
delegație la MENCȘ pentru a-și anunța intenția de fuziune cu o universitate de stat și au
confirmat ASE București și „Al. I. Cuza” din Iași, dar și Universitatea „Danubius” din Galați sa arătat interesată de fuziune. Universitatea „Vasile Alecsandri” are un avantaj, pentru că
suntem dintre membrii fondatori și avem și sprijinul Prefecturii și a Camerei de Comerț Bacău.
Decizia de acceptare a fuziunii este a Senatului, dar CA trebuie să aibă un punct de vedere.
Fuziunea cu noi are avantaje și dezavantaje și, chiar dacă, dezavantajele par a fi mai mari decât
avantajele, ar trebui să analizăm foarte bine ce înseamnă concurența unei universități de stat în
bazinul în care funcționăm noi, adică dezavantajele nerealizării fuziunii. Factori de decizie
importanți din Minister ne-au recomandat să analizăm, cu foarte mare atenție, consecințele
refuzului fuziunii. Universitatea „George Bacovia” trebuie să fuzioneze cu o altă universitate
de stat, iar prezența unei alte instituții, cu toate dezavantajele pe care și le asumă prin această
fuziune, pot fi mai mici decât pentru universitatea noastră. Suntem primii care trebuie să
formulăm un răspuns către „Bacovia” și către MENCȘ. Ne trebuie o motivație foarte clară a
refuzului nostru, pentru că ulterior nu mai putem reveni.
2. S-a aprobat referatul 5064, prin care Facultatea de Inginerie propune suplimentarea fondului
pentru mobilități Erasmus+, cu suma de 10.000 Euro, din fondurile Facultății, cât și
componența comisiei pentru selecția studenților.
3. S-a aprobat cererea 4965, prin care absolventul Duhalm Mircea-Nicolae (Barbu) (IPA,
promoția 2007) solicită eliberarea duplicatului la diploma de licență și suplimentul la diplomă.
4. S-a aprobat referatul 4996, prin care Direcția Generală Administrativă comunică firma
declarată câștigătoare pentru obiectivul „Consolidare Centru de Practică Vatra Dornei”, SC
MICOSTY PROIECT SRL, iar pentru obiectivul „Consolidare cămin nr. 3” nu a fost desemnat
niciun câștigător și se va scoate din nou la licitație pe SEAP.
5. S-a aprobat referatul de necesitate 5026, prin care Rectoratul solicită achiziția de servicii
notariale necesare pentru fuziunea prin absorbție cu Universitatea „G. Bacovia” din Bacău.
6. S-a aprobat referatul de necesitate 4912, prin are Prorectoratul solicită achiziția de materiale
publicitare pentru Caravana de promovare a ofertei educaționale pentru anul 2016-2017.
7. S-a aprobat referatul de necesitate 5074, prin care Serviciul tehnic propune lucrări de reparații
la instalațiile sanitare din căminul nr. 1.
8. S-a aprobat referatul de necesitate 5037, prin care Atelierul de multiplicare solicită achiziția de
materiale consumabile.
9. S-a aprobat referatul de necesitate 5012, prin care FȘMSS propune completarea grantului
Erasmus+ pentru deplasare în Huesca – Spania, cu suma de 1100 euro.
10. S-a aprobat referatul de necesitate 4880, prin care Serviciul tehnic solicită lucrări de igienizare
a apartamentului de pe strada Castanilor.
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11. S-a luat cunoștință de adresa 5163, prin care Ministerul Tineretului și Sportului ne invită luni,
28.03.2016, ora 10:00, la Casa de Cultură a Studenților Galați, pentru a lua parte la consultările
CCS Galați cu ONGS, privind Metodologia Taberelor Studențești 2016.
12. S-a luat cunoștință de adresa 5113, prin care MENCȘ ne transmite acordul pentru mărirea
capacității de școlarizare la programul de studii Kinetoterapie și motricitate specială, curs IF.
Se va informa ARACIS.
13. Doamna rector atenționează că banii pentru achiziții cărți nu se mai întorc la universități,
conform noii Metodologii de finanțare.

Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA
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