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Nr. 125/05.01.20177
Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
din data de 05 ianuarie
i
2017
S-a aprobat referatul nrr. 48, prin ccare Direcțiia Generalăă Administrrativă propu
une emitereaa unei
1. S
ddecizii de geestiune penttru doamna Socea Ancu
uța.
2. S
S-a luat cunnoștință de e-mail-ul
e
nrr. 108, prin care Biroull de fondurii europene informează
i
că s-a
pprelungit daata limită peentru depunnerea proiectelor pentru
u apelul „Sttagii de pracctică pentruu elevi
și studenți, în
î sectorul agroaliment
ntar, industriie și serviciii”, din cadrrul Program
mului Operaațional
C
Capital Umaan (POCU),, până la datta de 01.02..2017. Se vaa transmite la toate facu
ultățile.
3. S
S-a luat cunnoștință de Legea nr.. 250/17.12
2.2016 (UBc 25847) pprivind aprrobarea OU
UG nr.
220/2016 penntru modificcarea și com
mpletarea OUG
O
nr. 57
7/2015 privvind salarizarea personnalului
pplătit din fonnduri publicce în anul 22016, prorog
garea unor termene,
t
prrecum și unele măsuri fiscalf
bbugetare și pentru
p
modiificarea și c ompletarea unor acte normative.
n
4. S
S-a luat cunnoștință de OUG nr. 9 9/15.12.201
16 (UBc 25
5854) privinnd măsuri pentru
p
salarrizarea
ppersonaluluii plătit din fonduri
f
pubblice, prorog
garea unor termene,
t
prrecum și unele măsuri fiscalbbugetare.
5. S
S-a luat cunnoștință de Statusul evvaluărilor externe
e
a in
nstituțiilor dde învățăm
mânt superioor și a
pprogramelorr de studii de
d licență ((dată de refferință 30.11.2016), puublicat pe site-ul MEN
NCȘ și
înnregistrat cuu nr. 26149.
6. S
S-a aprobat referatul nrr. 81, prin caare Serviciu
ul bibliotecăă propune sscoaterea din gestiune a unor
ppublicații seriale uzate moral
m
și/sauu cu un indiice de circullație foarte scăzut.
7. S
S-au aprobaat referatele pentru platta membrilo
or comisiilo
or de grad ppentru activiitățile desfăășurate
înn cursul lunnii decembriie 2016: nr. 25829, 260
000, 25781 și 25782.
8. S
S-a aprobat referatul nr.
n 86, prin care domn
nul prof. Laazăr solicităă reanalizarrea propuneerii de
ddepunere, înn calitate dee mentor, a proiectului cu titlul „C
Colmatarea lacurilor dee pe râul Biistrița,
aaval de lacuul Izvorul Muntelui.
M
A
Analiză și modelare”,
m
pentru
p
că sse încadreazză în tematiica de
ccercetare dooctorală Utiilizarea GIS
IS la monito
orizarea factorilor de mediu. CA
A solicită, pentru
p
vvizarea referratului, refo
ormularea teemei proiecctului, pentru
u a rezulta din titlul accestuia încadrarea
înn tematica de cercetaare doctoraală. După reformulare
r
ea temei, re
referatul nu
u se mai supune
aaprobării CA
A.
9. S
S-a aprobat referatul de
d necesitatte nr. 26035
5, prin caree Facultateaa de Ingineerie solicităă plata
ddiferenței peentru etapa III/2016,
I
prroiect 294/2
2014.
10. S
S-a aprobat referatul dee necesitatee nr. 44, prin
n care Serviciul social – Cantină propune
p
achhiziția
dde carne.
11. S
S-a aprobat referatul de necesitatee nr. 08, prrin care Dirrecția Generrală Admin
nistrativă prropune
pprelungirea cu 1 an a contractului
c
i de consulttanță și asisstență în ingginerie – co
onstrucții cuu PFA
S
Săndulache.
12. S
S-a aprobat referatul dee necesitate nr. 88, prin
n care Birou
ul de achiziiții publice propune achhiziția
dde abonamennt pentru ap
pă La Fântân
âna.
13. S
S-a aprobat referatul nrr. 25, prin c are Serviciu
ul Resurse Umane
U
proppune acordaarea de tichhete de
m
masă pentruu luna ianuarrie 2017.
14. S
S-a aprobat adresa nr. 59, prin caare Clubul Sportiv Știiința Municcipal Bacău
u solicită caazarea
sportivei Dragomir Gab
briela în lunna ianuarie 2017.
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15. S-a luat cunoștință de referatul nr. 62, prin care Oficiul juridic prezintă punctul de vedere
privind sentința pronunțată împotriva pârâtei Vatră Adriana. CA dispune nedepunerea de recurs.
16. S-a luat cunoștință de referatul nr. 49, prin care Facultatea de Inginerie informează că s-a
eliberat un loc cu buget, prin retragerea definitivă cu data de 30.12.2016 a studentului Grigoriu
P. Petrică-Iulian. Locul se va redistribui la Facultatea de ȘMSS.
17. S-a aprobat cererea nr. 25779, prin care absolventul Mihai George-Daniel (EFS, promoția 2016)
solicită înscrierea la DPPD, nivelul I, regim postuniversitar.
18. S-a aprobat referatul nr. 26156, prin care doamna prof. Cmeciu, director al proiectului Centrului
de Informare Europe Direct Bacău, solicită prelungirea contractului de muncă aferent anului
2017 pentru echipa proiectului.
19. În ceea ce privește criteriile de salarizare a cadrelor didactice, în acord cu criteriile de
performanță în cercetare, s-a hotărât ca propunerea CA să se formuleze după analiza raportărilor
și a prognozei financiare pentru anul 2017.
20. Având în vedere că se preconizează o nouă mărire de salarii, s-a hotărât analiza foarte riguroasă
a planurilor de învățământ și a programelor de studii, care vor funcționa în viitor, pentru
păstrarea comprehensibilității Universității și a eficienței financiare.
21. S-a decis introducerea obligatorie, în planurile de învățământ a tuturor programelor de studii, a 4
semestre de limbă străină și de educație fizică și sport.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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