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onsiliului dee Administraație
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1. D
Domnul recctor inform
mează că înnscrierile peentru memb
bri CNATD
DCU se fac fără aproobarea
U
Universitățiii. După în
ncheierea p erioadei dee înscriere, CNATDC
CU va soliicita confirrmarea
ccandidaților de către un
niversități.
2. S
S-a aprobat Devizul de venituri-chheltuieli pen
ntru semestrrul I, anul 20016-2017, al
a programeelor de
cconversie prrofesională Chimie (4 semestre) și Controlu
ul și expertiiza produseelor alimenttare și
bbiotehnologiice (4 semestre), înregiistrat cu nr. 5067.
3. S
S-a aprobat adresa Con
nsiliului Juddețean Bacăău, înregistrrată cu nr. 55054, prin care
c
ni se solicită
sprijinul în Campania de promovvare a Progrramului Staart-up Natioon România. Dezbaterrea va
aavea loc joi, 30.03.2017
7, începând cu ora 14, în
î Aula Uniiversității.
4. S
S-a aprobat referatul nrr. 5030, prinn care doam
mna conf. Mâță
M propunee participarea unei echhipe de
laa Universitaate în proieectul „Differrentiation of
o instruction for teacheer professio
onal developpment
aand studentss’ success in
n secondaryy education””. Proiectul nu necesităă cofinanțaree.
5. S
S-a aprobat cererea nr. 5116, prin care absolv
ventul Stănică Florin-Ioon (Informaare și modellare în
eeducație fiziică și sport, promoția 22010) solicită eliberarea duplicatul
ului suplimeentului la dipploma
dde master.
6. S
S-a luat cunnoștință de e-mailul
e
nr.. 5059, prin
n care Oficiul Teritoriaal pentru IM
MM și Coopperație
Iași ne soliccită sprijinu
ul în Campaania de pro
omovare a Programulu
P
ui Start-up Nation
N
Rom
mânia.
D
Dezbaterea va
v avea loc joi, 30.03.22017, începâând cu ora 14,
1 în Aula Universitățții.
7. S
S-a luat cunnoștință de e-mail-ul
e
nrr. 4959, prin care doam
mna Marianna Constand
dache ne prrezintă
ooferta pentruu serviciile Sistemantipplagiat.ro. Se
S va răspun
nde că avem
m achizițion
nat și implem
mentat
pprogramul antiplagiat.
a
8. S
S-a luat cunnoștință de e-mailul nnr. 4958, prin
p
care U-Multirank
U
ne invită să particippăm la
im
mplementarrea unui sisttem naționaal de ierarhiizare a univeersităților ddin Româniaa.
9. S
S-a aprobatt referatul nr.
n 5006, pprin care BRIPC
B
prop
pune reparttizarea în Căminul
C
nrr. 4 a
studenților străini
s
din cadrul
c
progrramului de Burse
B
docto
orale și post
stdoctorale „Eugen
„
Ionescu”,
oorganizat dee AUF.
10. S
S-a luat cunnoștință de referatul
r
nr.. 4943, prin
n care domn
nul prof. Laazăr propun
ne comisia pentru
p
aanaliza și suusținerea pu
ublică a tezzei de docttorat a stud
dentei-doctoorande Ciob
botici (Terrryn) I.
Iuulia-Carmenn.
11. S
S-a aprobat adresa nr. 5038, prinn care Asocciația Liga Studențeasscă solicită acceptarea plății
înntârziate peentru studen
nții bursieri ddin căminelle Universittății.
12. S
S-a luat cunnoștință de referatul
r
nr.. 5052, prin
n care Oficiu
ul juridic îșși exprimă punctul
p
de vedere
v
înn ceea ce privește leegislația pri
rivind acord
darea tichetelor de m
masă. În co
oncluzie, prractica
U
Universitățiii de a nu acorda ticheete de masăă angajațilorr pentru zillele în care nu sunt prrezenți
fi
fizic la locull de muncă, este legalăă.
13. S
S-a luat cunnoștință de referatul nrr. 5044, priin care DPP
PD propunee comisia de
d examen pentru
p
ppromovare în
î grad superior. Referratul se va transmite la Serviciul RUS pentrru stabilireaa unor
ccomisii de examen și dee contestațiii unice penttru toate pro
omovările.
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14. S-a luat cunoștință de Rapoartele Comisiei de etică și deontologie profesională universitară
înregistrate cu nr. 4841 și 4840.
15. S-a luat cunoștință de referatul nr. 4934, prin care domnul decan Zichil solicită sesizarea
Comisiei de etică și/sau a Consiliului Academic al Universității. S-a decis sesizarea CAU.
16. S-a luat cunoștință de referatul nr. 4942, prin care Facultatea de Inginerie răspunde adresei
Rectoratului nr. 4472.
17. S-a aprobat referatul nr. 5032, prin care doamna conf. Balint solicită organizarea activității de
practică la disciplina „Stagiu de practică în stațiuni balneare (mediu montan)”, anul II, KMS, în
perioada 29.05-02.06.2017, la Vatra Dornei.
18. S-a aprobat referatul nr. 5033, prin care doamna asist. Anghel solicită organizarea activității de
practică la disciplina „Stagiu de practică în stațiuni balneare (mediu montan)”, anul II, KMS
IFR, în perioada 29.05-02.06.2017, la Vatra Dornei.
19. S-au aprobat următoarele referate pentru deplasări externe: nr. 5061, nr. 5034, nr. 5062 domnul,
și nr. 5130.
20. S-a aprobat referatul nr. 5131, prin care Departamentul de management propune revizuirea unor
formulare.
21. S-a aprobat cererea prin care domnul Gheorghe Borș, salariat în cadrul Atelierului de
multiplicare, solicită continuarea activității după data pensionării: 02.04.2017. S-a aprobat
continuarea activității până la 31.12.2017.
22. S-au aprobat Raportul de activitate al Universității pe anul 2016, înregistrat cu nr. 5067, Planul
operațional al Universității pe anul 2017, înregistrat cu nr. 5068, Obiectivele Universității în
domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2017, înregistrat cu nr. 5069, Raportul
privind analiza Sistemului integrat de management pe anul 2016, înregistrat cu nr. 4973,
Raportul privind stadiul Sistemului de management al siguranței alimentelor la cantina
Universității, pentru anul 2016, înregistrat cu nr. 3665, și Programul de dezvoltare a sistemului
de control intern managerial pentru anul 2017, înregistrat cu nr. 5070.
23. S-a luat cunoștință de referatul nr. 4930, prin care domnul lector Ochiană reclamă neacordarea
de tichete de masă participanților la manifestările științifice internaționale, în condițiile în care
participarea se finanțează din fonduri personale. La punctul 12, Oficiul juridic a prezentat cadrul
legal de acordare. Practica Universității este legală, chiar dacă se poate considera că nu este
echitabilă sau/și corectă.
24. S-a aprobat referatul nr. 4950, prin care doamna prof. Cmeciu, în calitate de director al
proiectului Europe Direct Bacău, propune preluarea coordonării proiectului de către doamna
lector univ.dr. Nadia-Nicoleta Morărașu, în perioada 01.04-31.12.2017.
25. Domnul decan Zichil informează că Facultatea de Inginerie cere să fie consultată în legătură cu
înființarea programului de studii universitare de licență Biochimie. Este în programul
operațional al Universității și va fi aprobat în Senat.
26. Domnul rector informează că a participat ieri la ședința Consorțiului regional de inovare în care
s-a comunicat că scrisoarea de intenție Universității, de înființare a unui Centru de Inovare și
Transfer Tehnologic, s-a clasat pe locul 2 din cele 35 de scrisori, dar se pare că nimeni nu va
putea depune niciun proiect pentru că se solicită cofinanțare de 30%. Ar exista soluții prin
încheierea de parteneriate public-public sau reducerea procentului de cofinanțare.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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