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1. S-a luat cunoștință de adresa nr. 20127, prin care Camera de Comerț și Industrie Bacău ne
invită să participăm ca parteneri la propunerile de proiecte pe linia de finanțare POCU –
România Start-up Plus. S-a aprobat propunerea de participare ca parteneri.
2. S-a luat cunoștință de invitația Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, pentru a participa la
evenimentele organizate cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani de la adoptarea numelui marelui
inginer român, inventator și pionier al aviației române și mondiale Aurel Vlaicu.
3. S-a luat cunoștință de e-mail-ul nr. 20315, prin care suntem invitați să colaborăm cu Primăria
municipiului Bacău în elaborarea Planului de mobilitate durabilă a municipiului, pentru
îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Se va transmite acordul nostru de colaborare de către
domnul director Drugă.
4. S-a luat cunoștință de adresa nr. 20073, prin care Prefectura Bacău ne solicită colaborarea în
organizarea unui sediu de votare, în data de 30 octombrie 2016, pentru alegerile prezidențiale
din Republica Moldova. Suntem de acord să punem un spațiu corespunzător la dispoziție. Se
menționează că și Consulatul General al Republicii Moldova la Iași, prin adresa 19829, ne
solicită sprijinul în organizarea acestor alegeri, pentru cetățenii moldoveni aflați în zona
orașului nostru.
5. S-a luat cunoștință de adresa 19972, prin care MENCȘ ne transmite argumentele pentru care nu
s-a validat teza de doctorat a domnul ing. Belciu T. Mihai-Cosmin. Este necesară completarea
dosarului cu lucrările în curs de publicare.
6. S-a luat cunoștință de e-mail-ul nr. 19828, prin care Compania TELEKOM ne transmite oferta
de burse anuale de excelență. Se va transmite la facultăți și Liga Studențească.
7. S-a aprobat adresa nr. 20072, prin care Asociația Liga Studențească propune ca membru în
comisia de etică pe studentul Buhuș Ștefănuț-Iulian (CIG, anul III).
8. S-a aprobat adresa nr. 19892, prin care Asociația Liga Studențească solicită decontarea
transportului delegaților la Adunarea Generală UNSR, de la București, 12-16.10.2016.
9. S-a luat cunoștință de demisia președintelui CNATDCU, domnul Viorel Barbu, după ce Senatul
a votat scoaterea Consiliului din analiza cazurilor de plagiat, anunțată printr-un articol din
cotidianul electronic Evenimentul zilei și înregistrat cu nr. 20090.
10. S-a aprobat Raportul de activitatea al domnului ing. Săndulache pentru luna septembrie 2016,
înregistrat cu nr. 19987.
11. S-a aprobat adresa nr. 19976, prin care ADR Nord-Est ne invită, în data de 21.10.2016, să
participăm la cel de-al doilea Focus Grup de Descoperire Antreprenorială în Regiunea
Nord-Est. S-a decis participarea următoarelor persoane: domnul prof. Mârza, domnul lector
Furdu, domnul lector Sava, doamna asist. Irimia, doamna ș.l. Roșu.
12. În vederea acordării de burse din venituri proprii, pentru practică/ perfecționare/ specializare, sa hotărât acordarea a 25 de burse lunare, pe durata anului universitar (10 luni). Distribuția
acestor burse se va stabili în următorul CA. Înscrierile se vor face în perioada 21-28.10.2016,
cu anunțare prin secretariatele facultăților, internet și Liga Studențească. Criteriile de selecție
sunt: interviu, să nu mai fi beneficiat de bursă în semestrul sau anul sau ciclul de studii curent,
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pentru a avea cât mai mulți beneficiari. Bursa se poate menține mai multe luni dacă nu sunt alte
solicitări.
13. Doamna decan Amălăncei informează că de săptămâna viitoare încep cursurile de chineză la
Facultatea de Litere. Au rămas două ore din programul săptămânal al domnișoarei lector Liu
Wencui, pentru o serie de cursanți din afara Universității. S-a stabilit ca taxa de curs pentru
persoanele din afara Universității să fie de 50 lei/ semestru. Cursurile vor începe după data de
01.11.2016. Doamna prorector Buzoianu va asigura publicitatea acestui curs. În urma cursului
se va emite o adeverință de urmare a cursului.
14. S-a aprobat prelungirea perioadei de înmatriculare la studii, până la data de 31.10.2016. Se va
solicita aprobarea Senatului.

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