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1. S
S-a luat cunnoștință de adresa nr. 4145, prin
n care Oficiiul de Stat pentru Inveenții și Măărci ne
trransmite certificatul dee înregistrarre al mărcii nr. 14623 figurativă,
f
pprivind masccota universsității.
2. S
S-au aprobaat situațiile financiare
f
fi
finale ale faccultăților: nr.
n 4169-41770 – Facultatea de Ingiinerie,
44301-4309 – Școala de Studii Docttorale, 4375
5-81 – Facu
ultatea de Liitere, 44212
27 – Facultaatea de
Ș
Științe Econnomice, 4347-49 – Facuultatea de ȘMSS și 426
64-65 – DPPPD.
3. S
S-a luat cunoștință de adresa
a
4163 , prin care Compania
C
Națională
N
de Investiții ne informeaază că
solicitarea noastră
n
de construire
c
a unui cămiin studențessc a fost accceptată și ne
n transmite care
sunt documeentele necessare pentru aaprobarea in
ndicatorilorr tehnico-ecconomici.
4. S
S-a aprobat adresa nr. 3968,
3
prin ccare Asociațția Liga Stu
udențească ssolicită pun
nerea la disppoziție
a Cantinei-R
Restaurant a Universităății, în dataa de 16.03.2
2017, pentruu organizarea evenimeentului
„„Seară multiiculturală”.
5. S
S-a aprobat adresa nr. 4260,
4
prin care ASCO
OR, Filiala Bacău,
B
soliccită organizzarea unei acțiuni
a
inntitulate „S
Studentul Băăcăuan”, înn data de 18
8.03.2017, cu
c încadrare
rea în spațiiile și orarull celor
ddouă facultăăți.
6. S
S-a aprobat adresa nr. 3955,
3
prin ccare Departaamentul Tin
neret al Connferinței Mo
oldova a Bisericii
A
Adventiste de
d Ziua a Șaptea
Ș
ne soolicită parteeneriatul în proiectul „PPicătura dee viață”. Prooiectul
se desfășoarră în parteneeriat cu Ligaa Studențeaască, cu susțținerea Centtrului de Transfuzii Baacău.
7. S
S-a luat cunoștință de cererea
c
nr. 44293, prin care
c studenta Belciu M
Mădălina-Mih
haela (Matee, anul
III) solicită acordarea un
nei burse dee practică/ fo
ormare/ perfecționare.
8. S
S-a aprobat referatul nrr. 4370, prinn care secreetarul-șef al Universităății propunee Comisia EURO
E
2200 pentru anul
a
2017.
9. S
S-au aprobaat formulareele pentru oobținerea bu
urselor, actu
ualizate connform noulu
ui cadru națțional,
O
OMEN 33922/27.02.201
17: Cererea de bursă, Declarația
D
de
d venituri ppentru studenții care solicită
bbursă de ajuutor social și a părințților acestorra, pentru situațiile
s
înn care părin
nții nu realiizează
vvenituri. Tottodată, s-a aprobat ca cererile de bursă, penttru toate cattegoriile, câât și docum
mentele
juustificative pentru burssele de ajuttor social saau burse speeciale pentru
ru stabilireaa beneficiariilor de
bburse în sem
mestrul al II - lea, ssă se depun
nă în perio
oada 20 m
martie – 12 aprilie 2017, la
secretariatele facultățilo
or.
10. S
S-a luat în discuție
d
adrresa nr. 43884, prin carre Sindicatu
ul Salariațiloor din Univ
versitatea „V
Vasile
A
Alecsandri” din Bacău solicită anaaliza posibillității ca ang
gajații univversității, carre fac serviciu de
ppază, să efeectueze activitatea în rregim de tu
ure, 12 cu 24,
2 în loc dde 8 ore ziilnic. CA soolicită
S
Serviciul RU
US și Oficiu
ului Juridic uun punct dee vedere.
11. S
S-au aprobaat următoareele referatee de necesittate: nr. 4255, nr. 43889, nr. 4388
8, nr. 4391 și nr.
44390.
12. S
S-a aprobat referatul nr.
n 4355, prrin care se propune participarea
p
Universităății la Comppetiția
E
Erasmus+, K2,
K în calitatea de paartener în cadrul
c
proieectului „Euuropean Foo
od Identity Map.
P
Plurilingual and Intercu
ultural Educcation”. Proiectul nu neecesită cofinnanțare.
13. S
S-au aprobatt următoareele deplasării în străinătaate: nr. 4256
6, nr. 4226 și nr. 4257..
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14. S-au aprobat referatele nr. 3320, nr. 3023, nr. 3196 și nr. 4368, prin care Facultățile de
Inginerie, de Științe, de Științe Economice și de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății,
propun posturile care se vor scoate la concurs în semestrul al II - lea.
15. La propunerea domnului decan Turcu s-a aprobat, de principiu, inițierea de către Universitate a
unui protocol de colaborare cu ASPES, pentru realizarea unor conferințe, pentru marcarea a 10
ani de la intrarea în UE. Conferințele se vor desfășura pe cele 4 zone istorice ale României și
una la București. Acțiunea care se va desfășura la Universitate, în data de 24.04.2017, la ora 10,
în Aulă, va fi susținută din sponsorizări.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA
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