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Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 26 octombrie 2016
1. S-a aprobat cererea nr. 21232, prin care studenta Chirița Lucia (anul IV, IPA) solicită înscrierea
în regim fără taxă la DPPD, anul III, având în vedere că în semestrul II (2015-2016) a fost
plecată în mobilitate Erasmus. Studenta va fi înscrisă în regim cu taxă și i se va acorda o bursă
pentru finalizarea DPPD, având în vedere că participarea în programul Erasmus+ al
Universității a pus-o în imposibilitatea de urmare a activităților didactice din semestrul II.
2. S-a aprobat referatul nr. 21373, prin care FȘMSS propune modificarea structurii manageriale a
Compartimentului IFR, după cum urmează: responsabil compartiment IFR – prof.univ.dr.
Doina Mârza-Dănilă, responsabil program EFS – lector Vasile-Cătălin Ciocan, referent EFS –
lector univ.dr. Nicolae Ochiană, responsabil KMS – asist.univ.dr. Alina-Mihaela Cristuță,
referent KMs – asist.univ.dr. Cristina-Elena Popa.
3. Domnul decan Talmaciu cere ca domnul lector Furdu să fie, atât responsabil, cât și referent la
singurul program IFR al facultății. Se aprobă, doar dacă standardele ARACIS permit acest
lucru.
4. S-a luat cunoștință de OMENCȘ nr. 5414/04.10.2016 (UBc 21172), pentru aprobarea
Metodologiei privind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile
Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a adeverinței privind
certificarea competențelor pentru profesia de cadrul didactic, pentru cetățenii care au studiat în
România, în vederea desfășurării activității didactice în străinătate.
5. S-a aprobat adresa nr. 21128, prin care Clubul Sportiv „Știința” Bacău solicită acordarea de
burse de cazare pentru 10 din studenții sportivi de performanță ai clubului.
6. S-a luat cunoștință de e-mail-ul nr. 20840, prin care compania RedEnglish ne roagă să
promovăm cursurile on-line de spaniolă. E-mail-ul se va transmite la facultăți și Ligă.
7. S-a luat cunoștință de e-mail-ul nr. 20950, prin care societatea Oameni și Companii ne invită la
Gala Edumanager.ro – ediția a IV-a, care va avea loc la Hotel Pullman București, în data de
24.11.2016. Va participa doamne prorector Buzoianu.
8. S-a luat cunoștință de adresa nr. 21098, prin care MENCȘ ne solicită să desemnăm un
reprezentant instituțional privind Punctul de Contact Unic Electronic (PCUe), la care vor putea
fi accesate toate informațiile și modelele de formulare aferente tuturor serviciilor publice
furnizate în format electronic. S-a hotărât numirea domnului ing. Maricel-Constantin Olătuc.
9. S-a aprobat referatul nr. 21365, prin care studentul Adam Tudor (Mecatronică avansată, anul II)
solicită deplasarea în Franța, localitatea Berthune, în perioada 3.11-23.12.2016, pentru
efectuarea unui stagiu de cercetare. Cheltuielile de deplasare și întreținere în străinătate vor fi
decontate din contractul de cercetare 19-AUF/ 16.08.2016 (Sistem multi-sursă de mică putere
pentru alimentarea unui site izolat/ SMSPSI).
10. S-a aprobat actualizarea regulamentului de privind modul constituire a fondului de burse de
ajutor social, prin creșterea procentului până la 10% (în funcție de solicitările admise), și
menționarea că bursa de practică/ formare/ perfecționare se acordă pe durata minimă a unui
stagiu de practică din planurile de învățământ. Se va supune aprobării Senatului universitar.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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