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1. S-a luat cunoștință de adresa nr. 17669, prin care MENCȘ ne informează că au fost publicate
HG 654/14.09.2016 și HG 664/14.09.2016, privind modificările de structuri ale universităților,
privind studiile universitare de licență, respectiv de master. Universitatea „Vasile Alecsandri”
din Bacău nu are modificări față de hotărârile anterioare HG 376/2016 și HG 402/2016.
2. S-a aprobat cererea nr. 17561, prin care absolventul Popa Mihai (TCM, promoția 2010) solicită
eliberarea duplicatului suplimentului la diploma de licență.
3. S-a aprobat procedura operațională PO-06.02 Procesul de evaluare a cadrelor didactice, ediția
3, revizia 0.
4. S-a luat cunoștință de cererea nr. 18060, prin care studentul Duță Daniel (SPM, anul III)
solicită acordarea unei burse de practică/ formare/ perfecționare în semestrul I al anului
universitar 2016-2017. După aprobarea numărului de burse pe care Universitatea le poate oferi
și stabilirea compartimentelor care vor fi acoperite de aceste burse, se vor centraliza și analiza
toate cererile.
5. S-a aprobat referatul nr. 18329, prin care doamna secretar Corina-Oana Ciobanu propune
completarea diplomei de licență și a foii matricole a absolventului Avramescu D. Dan-Cristian
(EFS, continuare de studii, promoția 2000). Completarea actelor de studii se va face numai
după primirea dosarului absolventului de la facultate.
6. S-a luat cunoștință de adresa nr. 17706, prin care MENCȘ ne transmite lista etnicilor români
admiși la studii în universitatea noastră, cuprinzând toate categoriile din: Republica Moldova,
Ucraina și diaspora.
7. S-a luat cunoștință de adresa nr. 18074, prin care Universitatea „George Bacovia” din Bacău ne
invită la deschiderea anului universitar 2016-2017, care va avea loc luni, 03.10.2016, ora 10.
Din partea Universității va participa doamna prorector Nechita.
8. S-a aprobat adresa nr. 18073, prin care Asociația Liga Studențească propune câteva modificări
la Regulamentul de cazare, privind componența comisiei de cazare, repartizarea locurilor pe
facultăți și modul de afișare a listelor de cazare.
9. S-a luat cunoștință de cererile nr. 18049 și 17661, prin care domnul conf.univ.dr. Gabriel
Murariu, de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și doamna conf.univ.dr. CarmenOtilia Rusănescu, de la Universitatea Politehnică din București, solicită susținerea tezei de
abilitare în domeniul de doctorat Ingineria mediului la Universitatea noastră. Cererile se vor
transmite la Școala de Studii Doctorale.
10. S-a aprobat referatul nr. 18479, prin care domnul rector propune cuantumul taxei pentru
organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare pentru persoanele
din afara Universității. Referatul este însoțit de referatul nr. 17671, prin care Școala de Studii
Doctorale propune două variante de calcul. Se vor supune aprobării Senatului.
11. S-a aprobat cererea nr. 15526, prin care absolventul Costescu Constantin (Matematică-Fizică,
promoția 1997) solicită înscrierea pentru susținerea examenului de licență în cursul anului
universitar 2016-2017. Având în vedere că programul Matematică-Fizică nu mai funcționează
din anul 2008, următoarea sesiune posibilă de susținere este sesiunea de vară 2017.
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12. S-a aprobat referatul nr. 18328, prin care Facultatea de Litere propune comisia de analiză și
evaluare a dosarului de acordare a titlului de DHC domnului acad.prof.univ.dr. Nicolae
Manolescu, de la Academia Română: prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky, prof.univ.dr.ing.
Dr.h.c. Valentin Nedeff, prof.univ.dr. Adriana-Gertruda Romedea, prof.univ.dr. Dănuț-Nicu
Mârza-Dănilă, conf.univ.dr. Elena Ciobanu, prof.univ.dr. Vasile Spiridon, conf.univ.dr.
Brîndușa-Mariana Amălăncei.
13. S-a aprobat modificarea Regulamentului de burse, prin eliminarea prevederii că bursa de ajutor
social nu se poate cumula. În acest fel se va putea cumula bursa de ajutor social cu celelalte
categorii de burse.
14. S-a aprobat constituirea unui consiliu academic, for consultativ în probleme de etică, imagine și
angajabilitate, format din cadre didactice cu titlul de profesor și funcții de conducere:
prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky, prof.univ.dr.ing. Valentin Nedeff, prof.univ.dr.ing.
Valentin Zichil, prof.univ.dr.chim. Ileana-Denisa Nistor, prof.univ.dr.ing. Luminița Bibire,
prof.univ.dr.ing. George Culea, prof.univ.dr. Adriana-Gertruda Romedea, prof.univ.dr. Elena
Nechita, prof.univ.dr. Mihai Talmaciu, prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard Turcu,
prof.univ.dr.ec. Mihai Deju, prof.univ.dr.ec. Eugenia Harja, prof.univ.dr. Dănuț-Nicu MârzaDănilă, prof.univ.dr. Silviu Șalgău, prof.univ.dr. Tatiana Dobrescu, prof.univ.dr.chim. AdrianaLuminița Fînaru, prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu. Consiliul va avea un regulament
propriu, care va fi întocmit de președintele consiliului: domnul prof. Mârza.

Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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