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Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
dinn data de 02 martie 2017
1. S
S-a propus ca
c data Curssului festiv pentru prom
moția anului 2017 să fiie 26 mai 20
017. Cursul festiv
se va organiza la Teatrrul de Varăă. Numărul de absolveenți estimatt pentru pro
omoția 2017 este
11676. Pentruu organizarrea cursuluui festiv se va depune un proiectt pentru reeducerea taxxei de
înnchiriere a Teatrului
T
dee Vară.
2. S
S-a aprobat Devizul dee venituri și cheltuieli nr.
n 3179, peentru semesstrul al II-leea al prograamului
A
An pregătitoor.
3. S
S-au aprobaat următoareele devize de venituri și cheltuieeli: nr. 34711 – program
mul de connversie
E
Educație tehhnologică (4 sem), sem
mestrul I; nr.
n 3296 – cursul Preggătire teoreetică în dom
meniul
innstalațiilor electrice, necesară
n
canndidaților laa examenull de autorizzare organizzat de ANR
RE, nr.
33178 – proggramul de conversie Liimba și literratura engleeză; nr. 34772 – program
mul de connversie
Innformatică (4 sem).
4. S
S-a aprobat referatul nrr. 3554, prinn care dom
mnul directorr Drugă proopune soliciitarea mai multor
m
ooferte pentruu modernizaarea garduluui bazei spo
ortive din caampusul „M
Mărășești”.
5. D
Domnul recttor a prezen
ntat termeniii contractullui instituțio
onal și a celuui complem
mentar pentruu anul
22017, înregistrate cu nr. 3370 și 33371.
6. S
S-a luat cuunoștință de
d OMEN nr. 3262/16.02.2017 (UBc 31668) privind
d organizarrea și
fu
funcționareaa de societăăți antrepreenoriale stu
udențești în
n sistemul dde învățăm
mânt superioor din
R
România. S-a
S aprobat propunerea domnulu
ui rector caa, începând cu anul 2017-2018,
2
să se
inntroducă unn curs de antreprenor
a
riat la toatee programelle de studiii universitaare de licennță, în
uultimul semeestru (Ingin
nerie/ Științee Economicce/ Științe/Litere/FȘMSSS).
7. S
S-a luat cunoștință de adresa
a
nr. 33310, prin caare MEN nee informeazză că urmeazză a fi publiicat în
M
Monitorul Oficial
O
al Ro
omâniei OM
MEN 3392/2
27.02.2017 privind stabbilirea criteeriilor generrale de
aacordare a burselor
b
și a altor formee de sprijin material pentru studennții din învățțământul suuperior
dde stat, învățțământ cu frecvență.
fr
8. S
S-a luat cunnoștință de OMEN
O
32779/20.02.2017 (UBc 32
283) privindd aprobareaa Metodologgiei de
aalocare a fonndurilor bugetare pentr
tru finanțareea de bază și
ș finanțareaa suplimenttară a instittuțiilor
dde învățămâânt superiorr de stat dinn România,, pentru anu
ul 2017. Doomnul rector informeaază că
m
metodologiaa este similaară cu aceeaa de anul treecut, în pluss au introduus niște indiicatori de piilotare
și sunt mici diferențe dee indicatoriii calitativi.
9. S
S-a luat cunooștință de actualizarea OMECTS nr.
n 5564/07.10.2013 (U
UBc 3227) privind
p
aproobarea
M
Metodologieei de acred
ditare și evvaluare perriodică a furnizorilor
f
de formarre continuăă și a
pprogramelorr de formaree oferite de aceștia. Acttualizarea este
e valabilăă la data de 27.02.2017.
10. S
S-a aprobatt candidatura domnuluui prof. Baalint la fun
ncția de prreședinte al World Sttudent
P
Physical Edducation and
d Sports Feederation (W
WSPESF), conform
c
adr
dresei nr. 34
497, transm
misă de
W
WSPESF.
11. S
S-a luat cunnoștință de e-mail-ul
e
nrr. 3378, prin
n care domn
nul Mircea M
Merticariu, reporter la ziarul
A
Adevărul, soolicită o seerie de infoormații de interes
i
publlic referitoaare la lucrăările elaboraate de
ppersoane afllate în deten
nție, care auu avut coord
donatori cad
dre didacticce din învățăământul supperior.
S
Se va ocupaa de întocmirea răspunssului doamn
na prorectorr Buzoianu, care va tran
nsmite rezuultatele
aanalizei din ianuarie 2016.
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12. S-a aprobat referatul nr. 3484, prin care se propune lista și cantitățile materialelor promoționale
pentru fiecare facultate, pentru promovarea ofertei educaționale.
13. S-a aprobat referatul nr. 3395, prin care se propune organizarea și susținerea în Aula
Universității a conferințelor în plen, la International Conference on Innovation in Psychology,
Education and Didactics.
14. S-a aprobat referatul nr. 3313, prin care DCP propune macheta de colectare a datelor pentru
analiza gradului și motivelor de abandon școlar pentru anul universitar 2015-2016.
15. S-a aprobat adresa nr. 3461, prin care ASCOR solicită organizarea acțiunii „Studentul
Băcăuan”, în perioada 18-19.03.2017, dar numai în perioada programului normal de funcționare
a Universității (sâmbăta și duminica 8-16), și numai în limita spațiului disponibil. Dacă nu
acceptă aceste condiții, manifestarea se va desfășura într-o altă locație.
16. S-a aprobat referatul nr. 3350, prin care Facultatea de Științe propune exmatricularea studenților
care la începutul anului universitar 2016-2017 nu s-au înscris la studii.
17. S-a aprobat referatul nr. 3269, prin care Asociația Liga Studențească solicită accesul gratuit în
campusurile Universității a autoturismului VN 07 TEP, pentru organizarea evenimentelor ligii.
18. S-a aprobat referatul nr. 3275, prin care DPPD propune exmatricularea studenților care la
începutul anului universitar 2016-2017 nu s-au înscris la studii.
19. S-a aprobat referatul nr. 3410, prin care DPPD propune repartizarea, pe coordonatori, a
candidaților la gradul didactic I, seria 2017-2019, conform Tabelului nominal 3300.
20. S-au aprobat tabelele centralizatoare ale cadrelor didactice – coordonatori și mentori pentru
practica pedagogică, curs postuniversitar nivelurile I și II, semestrul II.
21. Nu s-a aprobat cererea nr. 3060, prin care doamna Filioreanu (Ștefan) Ana solicită eliberarea
unui alt certificat de acordarea a definitivării în învățământ, pe motiv că certificatul corectat,
pentru înscrierea greșită a calificării, nu are aceeași serie și număr cu certificatul inițial. Domnul
rector precizează că s-a ocupat personal de verificarea procedurii și nu a constatat nicio greșeală
de emitere a certificatului corectat.
22. S-a aprobat referatul nr. 3438, prin care Direcția Generală Administrativă propune Bugetul de
venituri și cheltuieli din venituri proprii pentru anul 2017.
23. S-a aprobat referatul nr. 3423, prin care Direcția Generală Administrativă propune comisia de
inventariere și reevaluare a activelor de natura construcțiilor și terenurilor din proprietatea
Universității.
24. S-a discutat referatul nr. 3462, prin care Direcția Generală Administrativă solicită stabilirea
listei de programe de activități extracurriculare, cu devizele modificate, pentru a ne încadra în
suma aprobată, de 50.000 de lei. Devizele se vor stabili la propunerea facultăților.
25. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 3430, prin care Departamentul IMIM solicită achiziția
unei stații de producere a biogazului.
26. S-au aprobat referatele de necesitate nr. 3483 și 3482, privind achiziția de servicii de publicitate
și servicii de marketing pentru promovarea ofertei educaționale a Universității.
27. S-au aprobat următoarele deplasări în străinătate: nr. 3172, 3171, 3316, 3315, 3317, 3318 și nr.
3319.
28. S-au aprobat următoarele referate de necesitate nr. 3491-3493 – Facultatea de Inginerie, pentru
menținerea în vigoare a unor brevete de invenție pentru 7 ani, sub rezerva prezentării unui
memoriu justificativ sau valorificarea acestor brevete.
29. S-a luat cunoștință de Plângerea prealabilă formulată de SC CASIDO SRL, înregistrată cu nr.
3224, împotriva Anexei 1 la Procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor care fac obiectul
contractului 11637/07.08.2014 „Reabilitare cămin nr. 1”. Oficiul juridic și Serviciul tehnic vor
înainta un punct de vedere privind această acțiune.
30. S-a aprobat referatul nr. 3376, prin care DCP prezintă rezultatele studiului privind Gradul de
inserție pe piața muncii a absolvenților cursurilor masterale, promoția 2016. Rezultatele se vor
publica pe site-ul DCP.
31. S-a aprobat referatul nr. 3469, prin care Departamentul de management solicită introducerea în
SIM/ revizuirea unor proceduri/ formulare.
32. S-au aprobat beneficiarii celor 25 de locuri de bursă de practică/ formare/ perfecționare. Pentru
semestrul I, s-a aprobat plata bursierilor care au efectuat practică în vacanța intersemestrială.
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33. CA reamintește studenților că beneficiarii de mobilități Erasmus+ își păstrează bursa de studii,
în condițiile Regulamentului de burse. Noua metodologie, deși Ordinul de ministru nu este încă
aprobat, a instituit bursă de mobilitate, tocmai pentru susținerea financiară a beneficiarilor.
34. S-a hotărât blocarea burselor bursierilor statului român care nu s-au prezentat la examene în
sesiunea din iarnă.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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