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Nr. 1095/19.01.20117
Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
din data de 19 ianuarie
i
2017
CA a luat decizia
d
ca ziua
z
de 23.001.2017 să fie zi norm
mală de lucr
cru, având în
î vedere că sunt
1. C
pplanificate examene.
e
Prrogramul see va desfășu
ura normal pentru
p
perssonalul didaactic și persoonalul
aadministrativv.
2. S
S-au aprobaat listele cu candidații îînscriși, resp
pectiv avizaați de Oficiiul juridic, pentru
p
a parrticipa
laa concursul de ocupaare a posturrilor didacttice scoase la concurss prin Mon
nitorul Oficcial al
R
României nrr. 1631/28.1
11.2016, parrtea a III-a, înregistratee cu nr. 778 și 777. Se vor
v afișa pee site.
3. S
S-a aprobat Situația fin
nanciară deffinitivă a Un
niversității pe
p luna deccembrie 201
16, înregistrrată cu
nnr. 723.
4. S
S-a luat cuunoștință dee adresa nnr. 1055, prin
p
care ADR
A
Nord--Est ne inv
vită să deppunem
ccandidaturi pentru consstituirea Coonsorțiului Regional
R
dee Inovare N
Nord-Est. Prropunerile se
s vor
fo
formula la viitoarea
v
șed
dință de CA
A.
5. S
S-au aprobaat repartițiille pe faculltăți a finan
nțării instituționale peentru anul 2016, dupăă cum
uurmează: FȘ
ȘMSS – nr. 807, Științee – nr. 809, conform no
oilor indici sstabiliți la sfârșitul anuului.
6. S
S-a luat cuunoștință dee adresa nrr. 698, prin
n care societatea Oam
meni și Co
ompanii prropune
semnarea unnui act adițio
onal care m
menționează noi facilitățți, fără costuuri suplimentare.
7. S
S-a luat cunnoștință de adresa nr. 697, prin care Casa Corpului D
Didactic „Grrigore Tăbăăcaru”
B
Bacău ne innvită vinerii, 20.01.20 17, la confferința „Didactică și m
metodică în
n învățămâântului
pprimar”.
8. S
S-a aprobat adresa nr.. 1015, prinn care Bib
blioteca Jud
dețeană „C.. Sturza” Bacău
B
ne solicită
ddesfășurareaa Colocviilo
or Biblioteciii Județene în sala de conferințe a Bibliotecii Universitățții.
9. S
S-a luat cunnoștință de apariția
a
în M
Monitorul Oficial
O
al Ro
omâniei a uurmătoarelo
or acte norm
mative:
H
HG 28/18.01.2017 (UB
Bc 964), HG
G 26/12.01.2017 (UBcc 963), OM
MENCȘ nr. 6136/21.122.2016
(U
UBc 962) pentru modificarea
m
și compleetarea anex
xelor OME
ECȘ 4106/2
2016, OME
ENCȘ
66120/20.12.22016 (UBcc 547), OM
MENCȘ nr.
n 6155/22
2.12.2016 ((UBc 548)), OMENC
CȘ nr.
66154/21.12.22016 (UBc 546).
10. S
S-a aprobat Buletinul in
nformativ aal Universittății pentru luna decem
mbrie 2016, înregistrat cu nr.
9966.
11. S
S-a aprobat referatul nrr. 788, prinn care Faculltatea de Ing
ginerie proppune comissia de admittere la
ccursul de specialitatee „Pregătirre teoreticăă în domeeniul instaalațiilor eleectrice, neccesară
ccandidaților la examenu
ul de autorizzare organizzat de ANR
RE”.
12. S
S-a aprobatt referatul nr. 956, prrin care DCP
D
prezinttă rezultatee a două studii: Graddul de
satisfacție faață de servicciile de connsiliere oferiite de DCP în anul 20116, Tendințeele înregistrrate pe
ppiața munciii, în vedereea adaptăriii ofertei ed
ducaționale a Universiității, Gradu
ul de pregăătire a
aabsolvențiloor Universittății prin prrisma angaj
ajatorilor. Prin
P
acest re
referat se prezintă
p
și Planul
P
ooperațional al
a DCP pen
ntru anul 20117.
13. S
S-a aprobat referatul nr.
n 789, prinn care Facu
ultatea de Inginerie
I
prropune com
misia de adm
mitere
ppentru cursuul de speciialitate „Preegătire teorretică pentrru dobândirrea/ prelung
girea valabbilității
ccalității de verificator
v
de
d proiecte,, responsabiil tehnic cu
u execuția șii expert teh
hnic de calitate și
eextrajudiciarr în domeniul instalații lor electricee”.
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14. S-a aprobat referatul nr. 995, prin care Facultatea de Științe propune beneficiarii redistribuirii
locurilor cu finanțare de la buget, vacante la începutul anului universitar 2016-2017.
15. S-a aprobat referatul nr. 1010, prin care Facultatea de Litere propune exmatricularea studenților
care nu s-au înscris la începutul anului universitar 2016-2017.
16. S-a aprobat referatul nr. 996, prin care Facultatea de Științe propune studenții care vor beneficia
de redistribuirea locurilor cu finanțare de la buget, devenite vacante pe parcursul semestrului I.
Redistribuirea se va aplica cu data de 01.10.2016.
17. S-a aprobat referatul nr. 1011, prin care Facultatea de Litere propune studenții care vor beneficia
de redistribuirea locurilor vacante la începutul anului universitar 2016-2017.
18. S-a aprobat referatul nr. 644, prin care BRIPC propune selecția studenților pentru stagiile
Erasmus+ de studii și plasament în anul universitar 2017-2018.
19. S-a aprobat cererea nr. 573, prin care studenta Negru Emilia-Elena (KMS, IFR, II) solicită
anularea deciziei de exmatriculare pentru neachitarea taxei de studii aferente anului universitar
2015-2016.
20. S-a aprobat cererea nr. 618, prin care doctoranda Coșeru (Țuluca) Ioana-Ancuța solicită
suplimentarea cheltuielilor de subzistență, pentru stagiul de plasament la Universitatea din
Lorraine, Franța.
21. S-a aprobat procesul-verbal nr. 26107, încheiat cu ocazia finalizării activității de casare a
mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar pe anul 2016.
22. Nu s-a aprobat referatul nr. 500, prin care doamna conf. Lazăr, în calitate de responsabil
partener 1 al proiectului TIMLOGORO, propune utilizarea sub formă de împrumut a sumelor
aferente regiei proiectului, încasate până în prezent și necheltuite, pentru derularea activităților
curente ale proiectului, până la încasarea sumelor aferente anului 2017. Regia se poate pune la
dispoziția directorilor/ responsabililor numai în condițiile regulamentului de finanțare, iar pentru
cercetare nu s-au făcut și nu se fac împrumuturi.
23. S-a aprobat referatul nr. 994, prin care Facultatea de Științe propune unele modificări a Statului
de funcții al departamentului MISE pentru semestrul II.
24. S-a aprobat referatul nr. 974, prin care Facultatea de Inginerie propune data de organizare a
concursului pentru ocuparea postului didactic, poziția 15, din Statul de funcții al
Departamentului EȘC: 30.01.2017.
25. S-au aprobat referatele nr. 508, 737, 738, 1014, 1079, prin care Facultatea de Inginerie,
Facultatea de Litere, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științe, Facultatea de
ȘMSS propun persoanele care vor beneficia de spor salarial din venituri proprii și coeficienții de
acordare. Se vor transmite spre aprobarea Senatului.
26. S-a aprobat referatul nr. 499, prin care Direcția Generală Administrativă propune persoanele
care vor beneficia de acordarea sporului salarial din venituri proprii și coeficienții de acordare.
Se va transmite spre aprobarea Senatului.
27. S-a aprobat cererea nr. 1012, prin care domnul conf. Dănilă solicită participarea la cursurile de
pregătire pentru bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română.
28. S-a aprobat referatul nr. 714, prin care doamna prorector Buzoianu propune calendarul pregătirii
pentru bacalaureat, în perioada februarie – iunie 2017. S-a hotărât ca plata pentru activitatea de
pregătire pentru bacalaureat să se facă imediat după finalizarea pregătirii.
29. S-a aprobat Raportul de activitate pentru luna decembrie 2016 al domnului ing. Dorel
Săndulache, înregistrat cu nr. 540.
30. S-a aprobat referatul nr. 997, prin care Facultatea de Științe solicită susținerea unor activități
didactice de către domnișoara asistent univ. Simona-Elena Vârlan.
31. S-a aprobat referatul nr. 998, prin care Facultatea de Științe solicită sprijin în organizarea
conferinței internaționale Conference of Innovation in Psychology, Education and Didactics –
ICIPED, ediția 1.
32. S-a aprobat referatul nr. 707, prin care BRIPC propune repartizarea pe cămine a studenților
Erasmus străini care vor veni în anul universitar 2016-2017, semestrul II.
33. S-a aprobat referatul nr. 794, prin care se propun tarifele renegociate pentru prelungirea
contractului de telefonie cu Telekom România.
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34. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 26164 – Serviciul tehnic, nr. 1008 și 1009 –
Atelierul de multiplicare.
35. S-au aprobat următoarele referate de deplasare în străinătate nr. 812, 813 și 814.
36. S-a aprobat Fișa stagiului de practică, propusă de directorul proiectului eCULTFOOD doamna
lector Savin, înregistrată cu nr. 921.
37. S-a aprobat referatul nr. 1086, privind stabilirea sumelor reprezentând contribuția către bugetul
de stat în scopul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap, pentru lunile
octombrie, noiembrie și decembrie 2016.
38. Se solicită Direcției Generale Administrative înaintarea unei propuneri de codificare a clădirii
Centralei termice din campusul Mărășești.
39. Domnul prorector Mârza propune clarificarea unor ISSBN mai vechi. Este vorba de solicitări
ale Facultății de Inginerie și Liga Studențească. S-a aprobat ca schimburile de publicații între
biblioteci să se facă în principal în format electronic, care reduce tipăriturile și micșorează
durata de publicare.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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