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1. D
Domnul recttor informează că, penntru anul 2017, în urmaa licitației, în data de 14 februarie 2017,
s-a încheiat contract pen
ntru furnizaare de energ
gie termică cu
c firma EL
LSACO. Acceasta ar fi trebuit
t
să constituiee, în termen
n de 5 zile dde la semnaarea contractului, fonduul de garanțție și să furnnizeze
eenergie cu data
d de 01.0
03.2017, ceeea ce nu s-aa întâmplat.. Am fost nnotificați de EON Enerrgie că
nnu avem conntract de furrnizare a ennergiei electrrice și că firrma ELSAC
CO nu a livrrat energie pentru
p
innstituția noastră. Prin notificare, E
EON ne so
olicită să înccheiem un aact adiționaal de distribbuție a
eenergiei elecctrice, furniizată de ei,, începând cu luna maartie 2017. S-a aprobatt încheiereaa unor
aacte adiționaale la contraactul de furrnizare cu EON,
E
pentru
u lunile marrtie și apriliie, înregistrrate cu
nnr. 5153 și 5325.
5
2. S
S-a aprobat cererea nrr. 5309, priin care abso
olventa Bab
balîc I. Niccoleta (Mk,, promoția 1997)
solicită elibeerarea dupliicatului Aneexei 1 la dip
ploma de liccență.
S-a aprobat referatul de
d necesitatee nr. 5316,, privind acchiziția de aalimente peentru luna aprilie
a
3. S
22017.
4. S
S-a aprobat referatul
r
nr. 5391, prinn care se sollicită deplassarea în Spaania.
5. S
S-a aprobat adresa nr. 5263, prinn care direectorul proiectului Cenntrul de Informare „E
Europe
D
Direct” Bacăău 2017, solicită încadrrarea echipeei proiectulu
ui, pentru pperioada 01.04-31.12.20017.
6. S
S-a aprobat referatul nr.
n 5096, prrin care Șccoala de Stu
udii Doctorrale propun
ne beneficiaarii de
bbursă din veenituri extrab
bugetare, peentru anul universitar
u
2016-2017,
2
pe semestru
ul al II-lea.
7. S
S-a luat cunnoștință dee Devizele de cheltuieli nr. 539
92 – 5398, aprobate de
d MEN, pentru
p
pproiectele dee acțiuni exttracurriculaare depuse.
8. S
S-a luat cunnoștință de HG
H nr. 1177/16.03.2017
7 (UBc 527
79) privind domeniile și program
mele de
studii univerrsitare de master
m
acredditate și num
mărul maxiim de studeenți care po
ot fi școlarizzați în
aanul universsitar 2017-2018.
9. S
S-a aprobat referatul nrr. 5386, prinn care Serviiciul RUS prezintă sum
mele reprezeentând contrribuția
ccătre bugetuul de stat în
î scopul pprotecției și promovăriii drepturiloor persoaneelor cu hanndicap,
ppentru periooada ianuarrie-martie 22017. S-a decis
d
achiziiția de prodduse/ servicii de la firmele
fi
pprotejate auttorizate.
10. S
S-a luat cunnoștință de adresa
a
nr. 55280, prin care
c
Liga Sttudenților ddin Universiitatea „Alexxandru
Iooan Cuza” din Iași nee solicită innformații prrivind acord
darea burseelor studenților, în conndițiile
O
OMEN 33922/27.02.201
17. Răspunssul va fi avizzat de doam
mna prorectoor Romedeaa.
11. S
S-a luat cunooștință de OMNEN
O
nr.. 3475/17.03.2017 (UB
Bc 5226) penntru aprobaarea Metodoologiei
dde înscriere și înregisttrare a caliificărilor din învățămâântul superiior în Regiistrul Națioonal al
C
Calificărilorr din Învățăm
mântul Supeerior (RNCIS).
12. S
S-a luat cunnoștință de OMEN
O
nr. 3471/17.03
3.2017 (UBcc 5227) privvind modifficarea art. 19
1 din
M
Metodologiaa-cadrul de organizare și desfășurrare a exam
menului de liicență/ diplomă și diseertație,
aaprobată prin OMNENCȘ nr. 61255/2016. Estte vorba de permisiuneea de deplassare a comissiei de
fi
finalizare la instituțiile absolvențiloor cu care s-au încheiatt convenții.
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13. S-a luat cunoștință de adresa nr. 5286, prin care MEN ne informează că Universitatea din
Hainan, R.P. Chineză dorește stabilirea de relații de cooperare cu universități românești. Adresa
se va transmite doamnei prorector Nechita și la BRIPC.
14. S-a luat cunoștință de Rapoartele Comisiei de etică și deontologie profesională universitară nr.
5144/1-2.
15. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 5224, prin care președintele Sindicatului Salariaților
informează despre runda de negocieri privind Legea Salarizării Unitare.
16. S-a luat cunoștință de adresa nr. 5371, prin care Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene ne informează privind programul de cooperare
EPSON 2020.
17. S-a aprobat Raportul de activitate nr. 5301, pentru activitatea de la Academic TV și Radio
UNSR, din luna martie 2017.
18. S-a aprobat referatul nr. 5401, prin care se propune Buletinul informativ al Universității, pentru
luna februarie 2017.
19. CA a constatat că termenul de 15 zile lucrătoare pentru depunerea cererilor de bursă este valabil
numai pentru bursele sociale. În consecință, s-a hotărât reducerea termenului de depunere a
cererilor pentru bursele de performanță și de merit până vineri, 07.04.2017, pentru ca luni,
10.04.2017, ora 16, listele cu bursierii semestrului II să fie transmise la Contabilitate. Plata
burselor pentru luna martie 2017 se va face până pe data de 14.04.2017. Secretariatele vor
informa toți studenții de la învățământul cu frecvență, de reducerea termenului de depunere a
burselor. Se reamintește că pot beneficia de burse toți studenții de la învățământul cu frecvență
care nu beneficiază de o altă categorie de bursă de la buget. Studenții, pe cont propriu valutar,
vor respecta metodologia de școlarizare, pentru obținerea burselor. S-a hotărât transmiterea
sumelor și burselor (numărul din fiecare categorie) care revin fiecărei facultăți, cu referire la
fondul comunicat de MEN.

Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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