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1. S-a aprobat referatul 6667, prin care domnul prof. Lazăr propune participarea Universității la
un proiect de cercetare în cadrul unui consorțiu format din parteneri din Portugalia, Suedia,
Spania și România, în competiția H2020 Water Challenges for a Changing World, Water JPI
2016. Toate cheltuielile eligibile pentru Universitate vor fi suportate din bugetul programului.
2. S-a luat cunoștință de adresa 6788, prin care MENCȘ ne informează că Asociația Evreilor
Europeni (EIA) face apel la dreptul studenților evrei de a absenta de la ore în scopul participării
la sărbătorile religioase proprii sau a Sabatului, inclusiv de a li se stabili date alternative pentru
testare în perioada evaluărilor. Se va transmite la facultăți. Studenții trebuie să se declare de
religie mozaică.
3. S-a luat cunoștință de adresa 6447, prin care Camera de Conturi Județul Bacău ne transmite
recomandările la constatările consemnate în Raportul de audit al performanței nr. A9/522/1 din
28.03.2016, încheiat în urma acțiunii de audit al performanței cu tema „Crearea și funcționarea
eficientă a sistemelor informatice pentru sprijinul absolvenților în găsirea locurilor de muncă”,
printre care: dimensionarea numărului de personal din cadrul DCP în raport cu numărul de
studenți, utilizarea platformelor și a instrumentelor de monitorizare privind inserția
absolvenților pe piața muncii dezvoltate în cadrul proiectelor POSDRU sau a unei platforme
proprii la nivelul DCP, chestionarea absolvenților la momentul ridicării diplomelor etc.
Termenul de implementare a recomandărilor și transmiterea raportului de confirmare a
implementării este 30.09.2016.
4. S-a luat cunoștință de Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 373/12.04.2016 (UBc
3766) pentru aprobarea metodologiei de finanțare a proiectelor de tineret și studențești proprii
și proprii în parteneriat ale Ministerului Tineretului și Sportului și ale Direcțiilor Județene
pentru Sport și Tineret, respectiv a municipiului București, pentru programele în domeniul
tineretului. Se va transmite la Asociația Liga Studențească.
5. S-a aprobat referatul 6506, prin care domnul director Drugă informează că a identificat ca
posibilă sursă de finanțare fondurile structurale alocate Axei prioritare 10 – Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și propune
depunerea în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău a proiectului „Extinderea infrastructurii
educaționale universitare – Clubul Tineretului Bacău”. În acest sens, solicită ca facultățile să
completeze anexele cu datele necesare întocmirii proiectului. Printre obiectivele care pot fi
finanțate cu aceste fonduri ar fi: modernizarea rețelei de calculatoare, iluminarea cu energie
solară a parcurilor, schimbarea corpurilor de iluminat.
6. S-a aprobat referatul 6561, prin care domnul director Drugă propune prelungirea
abonamentului Orange.
7. S-a aprobat referatul 6746, prin care doamna prorector Buzoianu propune Buletinul informativ
pe luna martie 2016.
8. S-a luat cunoștință de Procesul-verbal 6605, privind monitorizarea factorilor de risc, întocmit
de Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău la controlul în căminele și spațiile de
învățământ ale Universității. Nu au fost identificate observații.
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9. S-a aprobat referatul 6549, prin care doamna psiholog Pascal prezintă studiul privind Gradul de
satisfacție a elevilor de liceu, participanți la pregătirea în vederea susținerii examenului de
bacalaureat.
10. S-a luat cunoștință de e-mail-ul 6513, prin care suntem informați că Universitatea „Politehnica”
din București organizează, în perioada 20-22.04.2016, a V-a ediție POLIFEST, eveniment cu
două axe principale: târg de prezentare a ofertei educaționale și promovarea colaborării dintre
mediul academic și cel socio-economic. La acest eveniment participă și un reprezentant al
Universității din Namur și al Rețelei LIEU, care pune în legătură universitățile francofone din
Belgia cu actorii economici.
11. S-a aprobat referatul 6497, prin care DPPD propune exmatricularea studenților care nu au
încheiat contracte de studii pentru anul universitar 2015-2016 și nu și-au îndeplinit obligațiile
financiare și școlare.
12. S-a luat cunoștință de Registrul Național al furnizorilor de formare continuă acreditați,
înregistrat cu nr. 6483. Lista este descărcată de pe site-ul MENCȘ, cu selecție pentru județul
Bacău.
13. S-a aprobat cererea 6508, prin care studentul Mohamad Zainalabedin (KMS, I) solicită anularea
deciziei de exmatriculare pentru anul 2015-2016, întrucât a achitat integral taxa de studii pentru
anul în curs.
14. S-a discutat referatul 6706, prin care Serviciul social propune sancționarea studenților
Adăscăliței Sorin (IMG, II) și Adăscăliței Ionuț (IEDM, IV) pentru tulburarea liniștii și
distrugeri în cămin. CA a decis ca studentul Adăscăliței Ionuț să fie sancționat cu Avertisment
scris, iar studentul Adăscăliței Sorin cu Excludere din cămin, pentru că nu este la prima
abatere. Se avertizează studentul Adăscăliței Ionuț că la următoarea abatere va fi și el exclus.
15. S-a aprobat Raportul de activitate al domnului ing. Săndulache, pentru luna martie 2016,
înregistrat cu nr. 6424.
16. Domnul rector prezintă adresa 6793, prin care MENCȘ ne informează de deschiderea primei
competiții de proiecte finanțate din fondul de dezvoltare instituțională destinat universităților
de stat FDI 2016. Perioada de depunere a proiectelor este 21.04-04.05.2016, iar pentru cea de-a
doua competiție 25.05-06.06.2016. Domnul rector informează că timpul este foarte scurt pentru
depunerea proiectelor, având în vedere sărbătorile de Paște, și solicită compartimentelor, cărora
li se adresează, începerea de urgență a lucrului pentru scrierea acestor proiecte.
17. S-a aprobat referatul 6789, prin care Serviciul de achiziții publice informează că Universitatea
are un acord de parteneriat și un contract de furnizare cu unitatea protejată Asociația pentru
sprijin comunitar și integrare socială, pentru achiziționarea de produse și servicii din fondurile
destinate sprijinirii persoanelor cu handicap.
18. S-a aprobat cererea 6436, prin care doamna Jigău Elena, absolventă a Universității „George
Bacovia” din Bacău (CIG, promoția 2007), solicită susținerea examenului de licență la
Facultatea de Științe Economice. Cererea va fi supusă și aprobării Senatului universitar.
19. Liga Studențească solicită stabilirea zilelor libere de Paști. CA informează că nu se pot acorda
decât zilele legale. Activitatea se va relua de marți, 03.05.2016.
20. Domnul prof. Nedeff informează că mâine, vineri, 22.04.2016, va avea loc o ședință de Senat
pentru aprobarea Regulamentului de normare și salarizare pentru învățământul terțiar nonuniversitar și pentru doctorat, pentru anularea datoriei istorice a Facultății de Litere, așa cum a
promis ca rector, având în vedere redresarea economică a Facultății pentru activitățile curente.
CA actual este de acord cu anularea datoriei istorice a Facultății de Litere. Domnul prof.
Nedeff precizează că acest lucru se poate face numai la nivel de facultate.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY

F 15.07/ Ed. 1

2

CA 21.04.2016

