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Minuta
Consiliului de Administrație din data de 10 noiembrie 2016
1. S-a aprobat referatul nr. 22559, privind numirea comisiei de monitorizare a sistemului de
control intern managerial: președinte – conf.univ.dr. Marcela-Cornelia Danu, membri – decanii
facultăților, directorul Școlii de Studii Doctorale, DGA, secretar – SSU. Echipa de gestionare a
riscurilor: președinte – conf. univ.dr.ing. Cătălin Drob, membri – conf.univ.dr. MarcelaCornelia Danu, ing. Ioan-Ciprian Drugă, conf.univ.dr. Maria-Crina Radu, prof.univ.dr.
Adriana-Luminița Fînaru, conf.univ.dr.ing. Mirela Paninate-Lehăduș, prof.univ.dr.ing.
Luminița Bibire, conf.univ.dr.ing. Bogdan-Alexandru Chiriță, prof.univ.dr.ing. George Culea,
ș.l.dr.ing. Andrei-Ionuț Simion, lector univ.dr. Raluca Galița, lector univ.dr. Andreia-Irina
Suciu, conf.univ.dr. Luminița Drugă, conf.univ.dr. Ferdinant Pricope, conf.univ.dr. MarcelinaCristina Mocanu, conf.univ.dr. Camelia Ureche, lector univ.dr. Simona-Elena Dragomirescu,
prof.univ.dr.ec. Eugenia Harja, prof.univ.dr.ec. Mihai Deju, conf.univ.dr. Dan-Iiulian Alexe,
lector univ.dr. Constantin Șufaru, conf.univ.dr. Costică Lupu, prof.univ.dr. Venera-Mihaela
Cojocariu, conf.univ.dr.ec. Diana-Magdalena Prihoancă, ing. Cecilia Anghel, ec. CarmenMihaela Pătrașcu, ec. Cristina Bordianu, ing. Constantin-Maricel Olătuc, ing. Mria Coșa, ec.
Dan-Andrei Rusei, ing. Neculai Simion, ing. Adrian-Laurențiu Apăvăloaei, secretar – lector
univ.dr. Mihai-Adrian Sava.
2. S-a luat cunoștință de Ordinul Secretariatului general al Guvernului nr. 400/2015 (UBc 22558),
pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice, în baza căruia sau propus comisiile de la punctul anterior.
3. S-a luat în discuție cererea nr. 22406, prin care studenta Guriță Lucreția (EFS – FR, anul III)
solicită cazarea în căminele studențești. CA solicită Serviciului social să menționeze pe cerere
dacă mai sunt sau nu locuri disponibile în cămine. Se știe că studenta a avut un comportament
violent anul trecut față de o colegă, motiv pentru care a fost exmatriculată, dar acum trebuie
tratată ca orice alt student, pentru a beneficia de toate drepturile posibile, în măsura în care
îndeplinește condițiile, fără discriminări subiective sau emoționale. Trebuie să avem în vedere
și statutul acesteia de asistată de către Casa de Copii. Domnul director Drugă va prelua, în
regim de urgență, această problemă și va confirma posibilitatea Universității de soluționare.
4. S-au aprobat Procesul-verbal de acceptanță nr. 22285 și Raportul activității de consultanță și
promovare nr. 22286, propuse de Societatea „Oameni și Companii” privind activitatea
portalului Edumanager.ro.
5. S-a luat cunoștință de articolul publicat pe edumanager.ro cu titlul Tiberiu Dobrescu (ANC):
„Avem calificări în învățământul superior cărora nu le corespunde nicio ocupație” (UBc
22509).
6. S-a luat cunoștință de e-mail-ul nr. 22419, prin care suntem invitați să participăm la o instruire
privind „Scrierea proiectelor cu finanțare europeană 2014-2020”.
7. S-a luat cunoștință de cererea nr. 22458, prin care studenta Duța Rodica (KMS, anul I) solicită
acordarea unei burse de practică/ formare/ perfecționare la biblioteca grupării Alumni. Se va
ocupa doamna prorector Romedea.
8. S-a aprobat referatul nr. 22478, prin care doamna secretar Ciobanu sesizează lipsa certificatului
DPPD pentru absolventul Avramescu D. Dan-Cristian (EFS, continuare de studii, promoția
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2000) și solicită refacerea certificatului și a foii matricole. Semnarea se va face de către
persoanele în funcție la acest moment.
9. S-a aprobat referatul nr. 22495, prin care Facultatea de Științe solicită trecerea, în regim de
buget, a studentului Stoleru F. Sebastian-Bogdan (Informatică, anul I), ca urmare a retragerii
studentei Aștefănoaiei C. Ioana-Gabriela.
10. S-a aprobat referatul nr. 22473, prin care DPPD propune unele condițiile de desfășurare a
programelor de conversie profesională privind formarea psihopedagogică. DPPD va comunica
aceste condiții la facultăți.
11. S-a aprobat referatul nr. 22492, prin care doamna lector Savin, în calitate de director al
proiectului PN-III-P2-2.1_BG-2016-0390, „Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar.
Regiunea Bacău – eCULTFOOD”, propune modificarea orelor maximale de lucru în proiect, ca
urmare a preluării unor activități specifice proiectului de la partenerul din Iași.
12. S-a aprobat referatul nr. 22453, prin care doamna conf. Topliceanu, în calitate de coordonator
al proiectului Innovative Practices in Renewable Energies to improve Rural Employability –
IN2RURAL, propune completarea echipei de lucru a proiectului cu doi studenți de la
specializarea IEDM, care vor fi angajați în proiect pe o perioadă determinată de timp.
13. S-a aprobat referatul nr. 22394, prin care Direcția Generală Administrativă propune numirea
comisiei centrale de inventariere anuală: președinte – ing. Ioan-Ciprian Drugă, membri –
prof.univ.dr.ing. Valentin Zichil, prof.univ.dr. Mihai Talmaciu, prof.univ.dr.ing.ec. OvidiuLeonard Turcu, conf.univ.dr. Brîndușa-Mariana Amălăncei, conf.univ.dr. Bogdan-Constantin
Rață, ec. Cristina Bordianu, secretar – ec. Cristina-Cerasela Dospinescu.
14. S-a aprobat adresa nr. 22491, prin care Primăria Municipiului Bacău solicită delegarea
domnului conf. Alexe și a domnului lector Șufaru pentru a participa la decernarea premiilor
pentru titlul de Capitală Europeană a Sportului și pentru titlurile de Orașe Europene ale
Sportului în 2017, la Parlamentul European, în perioada 15-17.11.2016. Costurile aferente
deplasării delegației (transport cu avionul și cazarea) vor fi acoperite de către organizatori.
15. S-a aprobat Raportul de activitate al domnului ing. Săndulache, pentru luna octombrie 2016,
înregistrat cu nr. 22545.
16. S-a aprobat referatul nr. 22399, prin care doctoranda Petrovici solicită asigurarea cheltuielilor
de transport și cazare pentru deplasarea la Universitatea din Cadiz, Spania, în perioada 921.12.2016, pentru a participa la conferința „II Jornadas doctorales de la UCA”.
17. S-au aprobat cererile de anulare a deciziilor de exmatriculare la sfârșitului anului universitar
2015-2016, pentru neachitarea taxei de studii: nr. 22533 – Potec Camelia-Alina (EFS-IFR, anul
I), nr. 22531 – Axinte C. Anca (KMS-IFR, anul II), nr. 22438 – Măciucă Florin (InformaticăIFR, anul II), nr. 22416 – Bălcuță (Ion) N. Camelia-Elena (Biologie medicală, I), nr. 22436 –
Mareș V. Ștefania-Anca (SIE, anul II), 22437 – Petrișor Ionuț-Cătălin (Informatică, III), nr.
22434 – Voronca (Manalu) Ștefania (Informatică IFR, II), nr. 22435 – Mihai Dumitru Andrei
(Mate, III), 22432 – Popa Alexandra-Florentin (Biologie, II), 22433 – Șerban Lidia (Biologie,
II), 22429 – Pișta (Farcaș) Rita-Simona (SIE, II), 22431 – Palcău (Dimidof) Elena-Raluca (SIE,
II), 22430 – Gerogescu Bogdan (IAST, II), 22428 – Lăcătușu Iuliana-Roxana (Biologie, II), și
22427 – Bertea Alina-Mihaela (Matematică, III).
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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