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1. S-a aprobat referatul 6384, prin care Direcția Generală Administrativă propune comisia de
casare și valorificare a mobilierului deteriorat, din vestiarele corpului E: președinte – ing. IoanCiprian Drugă, membri – ing. ec. Lidia Pirici, ing. Radu-Simion Răstoacă, ec. Dan-Andrei
Rusei, secretar – ec. Luminița-Caliopia Cabat.
2. S-a aprobat referatul 6381, prin care Serviciul Resurse Umane propune acordarea de tichete de
masă pentru luna aprilie 2016.
3. S-a aprobat adresa 6083, prin care Asociația Liga Studențească solicită sprijin pentru
desfășurarea proiectului „Student pentru trei zile”, în perioada 19-21.04.2016, prin asigurarea
cazării și mesei de prânz pentru un număr de 30 de elevi din afara municipiului Bacău.
Aprobarea este sub rezerva confirmării de către Serviciul social că sunt posibilități de cazare și
masă.
4. S-a aprobat referatul 6177, prin care domnul ing. Simion prezintă graficul de efectuare a
controlului anual medical de medicina muncii pentru anul 2016, în perioada 4-16.05.2016. Se
va transmite pe tuturor.ub.ro, pentru informare.
5. S-a aprobat referatul 6373, prin care Serviciul tehnic propune Comisia de recepție finală pentru
obiectivul „Reamenajări interioare – Demolare și construcție pereți”: președinte – ing. IoanCiprian Drugă, membri – prof.univ.dr. Silviu Șalgău, ing. Maria Coșa, ing. Dragoș Dudeci, ec.
Dana Ifrim, secretar – ing. Radu-Simion Răstoacă.
6. S-a aprobat referatul 6341, prin care Serviciul tehnic propune Comisia de recepție finală pentru
obiectivul „Reabilitare Corp B0 – Realizare scenariu incendiu”: președinte – ing. Ioan-Ciprian
Drugă, membri – prof.univ.dr.ing. Valetin Zichil, ing. Maria Coșa, ing. Dragoș Dudeci, Aneta
Prahuza, secretar – ing. Radu-Simion Răstoacă.
7. S-a aprobat propunerea de cifre de școlarizare pentru etnici români, care se va transmite la
MENCȘ, cu nr. 6001.
8. S-a aprobat referatul 6172, prin care doamna lector Mâță propune participarea unei echipe din
Universitate la proiectul „Innovative Teacher Trening Approaches Harnessing Information
Technologies ”ITTA HIT), care nu necesită cofinanțare din partea Universității.
9. S-a aprobat referatul 5858, prin care DCP solicită desfășurarea workshop-ului „Întâlniri cu …
tâlc!” în sala de conferințe de la Bibliotecă și cazarea în căminele Universității a domnului
prof.univ.dr. Sorin Cristea, de la Universitatea din București, în data de 15.04.2016.
10. S-a aprobat referatul 6372, prin care doamna prof. Dobrescu solicită utilizarea microbuzului
pentru deplasarea delegației Universității la sesiunea științifică studențească de la Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galați.
11. S-a aprobat referatul 5828, prin care secretarul-șef propune componența Comisiei EURO 200,
pentru anul 2016: președinte – prof.univ.dr. Adriana-Gertruda Romedea, membri –
prof.univ.dr.ing. Valentin Zichil, lector univ.dr. Nicoleta-Carmen Popa, conf.univ.dr. Maria
Prisecaru, prof.univ.dr. Silviu Șalgău, ec. Cristina Bordianu, consilier juridic Emil Balint,
secretar – ec. Diana-Raluca Milea.
12. S-a aprobat referatul 6102, prin care BRIPC propune repartizarea granturilor Erasmus+ pentru
studenții beneficiari de stagii de plasament (SPM) în semestrul al doilea al anului 2015-2016.
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13. S-au aprobat referatele 6062 și 6063, prin care FȘMSS solicită organizarea disciplinei
„Aplicații ale kinetoterapiei asociate factorilor balneoclimaterici (Stagiu de practică în
stațiuni)”, pentru anul III, KMS, IF, respectiv IFR, în localitatea Eforie Sud, în perioada 26.05.2016.
14. S-a aprobat referatul 6064 și 6065, prin care FȘMSS solicită organizarea disciplinei „Turism și
stagiu de practică în activități turistice”, pentru anul III, EFS, IFR, respectiv IF, în localitatea
Vatra Dornei, în perioada 18-24.04.2016. Domnul prof. Mârza solicită suplimentarea sumelor
de cazare pentru studenții care vor merge la Vatra Dornei pentru că centrul de practică nu
acoperă necesarul de cazare.
15. S-a aprobat referatul 6078, prin care Facultatea de Științe propune acordarea bursei de ajutor
social pentru studentul David M. N. Andrei-Dumitru (Mate, I) și pe perioada vacanței pentru că
este încadrat în grad de handicap permanent.
16. S-a aprobat cererea 6091, prin care studentul doctorand Buftia Gabriel (anul I) solicită scutirea
de la plata taxei de cazare pentru perioada 01.05-08.08.2016, cât va fi plecat cu bursă Erasmus
în Spania.
17. S-a aprobat referatul 6049, prin care domnul ing. Simion propune actualizarea comisiei CSSM:
președinte – prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky, prof.univ.dr.ing. Luminița Bibire,
conf.univ.dr. Mirela Panainte-Lehăduș, ing. Camelia Simion, conf.univ.dr.ing. Emilian-Florin
Moșneguțu, medic Maria Zlotu, ing. Neculai Simion.
18. S-a aprobat Raportul de activitate pe perioada 01.01-31.03.2016 al domnului avocat Țiț,
înregistrat cu nr. 5954.
19. S-a aprobat referatul 5748, prin care domnul prof. Lazăr, în calitate de manager de proiect,
solicită reținerea sumelor refuzate la plată de AMPOSDRU, la cererea de rambursare nr. 6, de
la fiecare partener conform situației prezentate.
20. S-a aprobat referatul de necesitate 5677, prin care Serviciul tehnic propune achitarea unor taxe
pentru autorizarea de securitate la incendiu, cu titlul „Modificări funcționale Corp H”. Domnul
prof. Nedeff informează că, atunci când s-a aprobat extinderea, a fost emisă autorizație, dar în
alte condiții legislative. Acum, proiectul cu lambriu, nu se mai autorizează.
21. S-a aprobat referatul 5673, prin care Serviciul Contabilitate solicită virarea sumei de 1574,30
euro către MENCȘ, reprezentând 5% din taxele încasate în perioada septembrie 2014 – martie
2015, de la cetățenii străini.
22. S-a luat cunoștință de adresa 5646, prin care MENCȘ ne reamintește că Planul Strategic al
Universității pentru mandatul 2016-2020, aprobat de Senatul universitar, trebuie transmis la
MENCȘ în termen de 3 luni de la confirmarea rectorului.
23. S-a aprobat referatul 6178, prin care doamna ec. Schuler solicită scăderea din gestiune a
perisabilităților înregistrate în luna martie, în valoare de 175,91 lei.
24. S-a aprobat referatul 6380, prin care Serviciul Resurse Umane propune sumele aferente lunilor
ianuarie – martie 2016, reprezentând contribuția Universității către bugetul de stat, în scopul
protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap. Se vor utiliza conform practicii în
vigoare, prin achiziția de produse și servicii de la unitățile protejate autorizate.
25. Cursul festiv s-a stabilit pentru data de 12 mai. Se vor lua măsurile necesare pentru stabilirea
locului de organizare, pentru că Sala sporturilor are numai 700 de locuri autorizate, iar Teatrul
de vară 1000 de locuri. Sunt foarte multe acțiuni în această perioadă și trebuie rezolvate
lucrurile din timp pentru a putea face schimbările necesare.
26. Domnul rector solicită facultăților, ca până pe data de 16 aprilie, să stabilească un grafic pentru
întâlnirea cu tot personalul din facultăți, privind organizarea concursului de decan. Întâlnirile se
vor organiza pe bază de convocator.
27. Domnul decan Zichil informează că luni și marți, 18 și 19 aprilie are loc la Universitate
olimpiada națională de chimie. Se va transmite un e-mail pe intranet pentru că accesul în corpul
B și corpul A va fi restricționat din motive de securitate a olimpiadei. S-au pus la punct
detaliile asigurării logistice a olimpiadei.
28. Domnul decan Zichil solicită sprijin pentru sărbătorirea celor 40 de ani de învățământ superior
tehnic la Bacău și solicită direcționarea a 2% din impozitul pe anul 2015 către Asociația
academica. Domnul prof. Nedeff propune ca în această perioadă să se acorde și titlul de DHC.
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29. La propunerea domnul prof. Mârza, se va supune Senatului aprobarea scoaterii din
suplimentele la diplomele de licență și master a disciplinelor de la modulul psihopedagogic.
30. Domnul prof. Mârza propune completarea regulamentelor interne cu precizări privind termenul
de depunere a cererilor de echivalare a unor credite și de reducere a taxei de studii pentru
creditele acumulate prin echivalare. În acest moment, toți studenții au contractele de studii
semnate și aprobate, pe baza cărora s-a făcut și devizul pentru anul acesta.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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