UNIVERS
SITATEA „V
VASILE ALE
ECSANDRI” DIN BACĂU
U
Calea Mărăăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115
5
Tel. +40-234-5542411, tel./fax
x +40-234-5457
753
www.ub
b.ro; e-mail: reector@ub.ro

Nr. 59988/11.04.2017
Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ie
dinn data de 11 aprilie 2017
7
1. S
S-a luat cunooștință de OMEN
O
nr. 3 473/17.03.2
2017 (UBc 5611)
5
privinnd aprobareaa Metodologgiei de
pprimire la stuudii și școlarrizare a cetăățenilor străin
ni începând cu anul școllar/ universiitar 2017-20018.
2. S
S-a luat cunooștință de ad
dresa nr. 57746, prin carre Ministeru
ul ne transm
mite locurile cu finanțaree de la
bbuget pentruu ciclurile LM
MD, pentru anul univerrsitar 2017-2
2018. Cifrelee sunt la fel ca anul treccut, cu
uun loc mai puțin
p
la doctorat. BCA,, din data de
d 10.04.2017, a propuss ca locurilee să se împaartă pe
fa
facultăți, ca și în anii treecuți, cu differența că îm
mpărțirea pee programe de studii see va face având în
vvedere și proopunerile facultăților, cuu aprobareaa CA. Secrettarul-șef va întocmi decclarația rectoorului,
ddupă aprobarrea distribuiirii locurilorr de către Seenat, și o va afișa pe sitee-ul Universsității, în seccțiunea
A
Admitere, coonform prop
punerilor faccultăților: 59
943 – Ingineerie, nr. 59442 – Litere, nr.
n 5941 – Științe,
Ș
55983 – Știinnțe Econom
mice, 5917 – ȘMSS și 5984 - ȘSD
D. Locurile pentru etniicii români vor fi
ccuprinse în oferta
o
educațțională la priimirea cifrellor.
3. S
S-a aprobat adresa
a
nr. 59
990 privind declarația de
d securitate la incendiu a Laboratorrului Echipaamente
dde proces, pentru
p
obțin
nerea autoriizației de laa Inspectoraatul pentru Situații dee Urgență „Maior
„
C
Constantin Ene”
E
al județțului Bacău.
4. S
S-au aprobatt următoarelle planuri dee învățămân
nt: Facultateaa de Inginerrie: nr. 5604
4 – IDRD, 5605
5
–
IP
PMI, 5606 – EPI, 5602 – TI, 56003 – EI, 560
00 – IPA, 5601
5
– IB, 5598 – Meecatronică, 5999
5
–
IE
EDM, 5595 – TCM, 55
596 – DI, 55597 – IMC; Facultatea de
d Litere: nrr. 5711 – CR
RP, 5712 – R-E/F,
R
55713 – E/F-R
R, 5714 – E-F,
E 5715 – TIEF; Facu
ultatea de Șttiințe: nr. 59922 – Biologie, 5923 – EPM,
55903 – Inform
rmatică, 5904 – Matemaatică, 5905 – PIPP, 5908
8 – Informattică IFR; Faacultatea de Științe
E
Economice: nr. 5971 – CIG,
C
5972 – CIG IFR, nr.
n 5973 – CAIG;
C
DPPD
D: rămân valabile planuurile de
înnvățământ pentru
p
anul universitar 2016-2017
7: nr. 14576
6/2016 – Pssihopedagog
gie, nivel I, dublă
specializare, 14575/20
016 – Psiihopedagogiie, nivel I, monosppecializare, 14577/2016 –
P
Psihopedagoogie, nivel I, postuniverssitar, 14578 – Psihopedaagogie, nivell II.
5. S
S-a aprobat adresa nr. 5528,
5
prin ccare Liga Sttudențească solicită orgganizarea pro
oiectului „S
Student
ppentru trei ziile”, în perio
oada 26-28.004.2017.
6. S
S-a luat cunnoștință de HG nr. 1440/16.03.201
17 (UBc 56
685) privindd aprobarea Nomenclattorului
ddomeniilor și
ș al speciaalizărilor/proogramelor de
d studii un
niversitare șși a structurrii instituțiilor de
înnvățământ superior penttru anul univversitar 20174-2018. See va afișa pe site-ul Univ
versității.
7. S
S-a luat cunooștință de OMEN
O
nr. 3 554/29.03.2
2017 (UBc 5761)
5
privinnd aprobareaa Metodologgiei de
oorganizare șii funcționaree a învățămâântului dual.
8. S
S-a aprobat referatul nr. 5890, prin care se solicită organizareea disciplin
nei „Aplicațții ale
kkinetoterapieei asociate factorilor
f
baalneoclimaterici (stagiu de practică în stațiuni)”, pentru annul III,
K
KMS, IF și IFR, în județțul Constanțța, localitateaa Eforie Norrd, în perioaada 07-12.05
5.2017.
9. S
S-a luat cunooștință de strructura proggramelor de studii pentrru anul unive
versitar 2017
7-2018, actuaalizată
cconform HG
G 140/16.03
3.2017 – sstudii de liccență și HG
G 117/16.003.2017 – studii de master,
m
înnregistrată cu
c nr. 5685.
10. S
S-a aprobat referatul nr. 5657, prinn care se solicită ca în zilele de 144 și 18 aprilie 2017, caantinareestaurant a Universității
U
i să fie închiisă pentru cu
urățenie.
11. S
S-a aprobat referatul nrr. 5881, prinn care se prropune achiiziția de serrvicii de tip
părire pentruu toate
eechipamentele din Univeersitate.
12. S
S-a aprobat referatul
r
nr. 5902, prin ccare BRIPC
C propune vaalidarea seleecției studen
nților ERASM
MUS+
ppentru stagii de studii și de plasamennt, în anul universitar 20
017-2018.
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13. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 5610, prin care Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finanțare Externă Ministerul Educației Naționale ne transmite informațiile aferente granturilor
finanțate prin Proiectul privind Învățământul Secundar ROSE.
14. S-au aprobat listele cu beneficiarii burselor de performanță și de merit, în semestrul II: nr. 5981 –
Facultatea de Inginerie, nr. 5982 – Facultatea de Litere, nr. 5907 – Facultatea de Științe, nr. 5886 –
Facultatea de Științe Economice, nr. 5916 – Facultatea de FȘMSS.
15. S-a aprobat referatul nr. 5936, prin care Facultatea de Inginerie propune comisia de finalizare a
studiilor pentru absolvenții Universității Europei de Sud-Est „Lumina”, programul de studii
Tehnologia informației și aprobarea taxei de finalizare a studiilor, pentru absolvenții altor
universități. Se va supune și aprobării Senatului.
16. S-a luat cunoștință de e-mailurile nr. 5719 și nr. 5856, prin care SIF Moldova și ASPES ne transmit,
programul conferinței „România: al doilea deceniu în UE – Provocări – Oportunități – Priorități”,
programată pentru 23-24.04.2017.
17. S-a aprobat adresa nr. 5464, prin care Asociația Liga Studențească își exprimă intenția de a
implementa proiectul „DNA-ul Studențesc”.
18. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 5735, prin care ANOSR își exprimă disponibilitatea și interesul
de a colabora în implementarea proiectelor finanțate prin Schema de granturi pentru universități, din
cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar ROSE.
19. S-a luat cunoștință de referatul nr. 5428 privind adresa Bibliotecii Naționale a României referitoare
la confirmarea unor coduri ISSN în baza de date internaționale „Registrul internațional ISSN”. S-a
decis ca, în cel mai scurt timp, sub coordonarea domnului prorector Mârza, să se rezolve solicitările
Bibliotecii Naționale.
20. S-a luat cunoștință de cererea nr. 5475, prin care studenta Paleu Diana (IPA, anul IV) solicită
acordarea unei burse de practică/ formare/ perfecționare.
21. S-a aprobat Raportul comisiei de inventariere – reevaluare nr. 5305, privind actualizarea valorilor
clădirilor și terenurilor.
22. S-a luat cunoștință de Rapoartele portalului Edumanager pentru luna martie, înregistrate cu nr. 5729
și 5731.
23. S-a aprobat Cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii a candidatei din Liban, Al Aridi
Nancy, care solicită studii universitare de licență la programul EPI, cu an pregătitor de limba
română.
24. S-au aprobat următoarele deplasări în străinătate: nr. 5459, nr. 5458, nr. 5709, nr. 5460, nr. 5931, nr.
5882, nr. 5933, nr. 5932, nr. 5937, nr. 5934, nr. 5938, nr. 5939 și nr. 5940.
25. S-au aprobat referatele de plată a membrilor comisiilor de gradul I, pentru activitățile desfășurate în
luna martie 2017: nr. 5480 – Facultatea de Inginerie, nr. 5522 – Facultatea de Litere, nr. 5427 –
Facultatea de Științe, nr. 5708 – Facultatea de Științe Economice și nr. 5466 – Facultatea de ȘMSS.
26. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 5992, nr. 5987, nr. 5991, nr. 5717, nr. 5758, nr.
5666 și nr. 5996.
27. S-a aprobat Nota conceptuală, înregistrată cu nr. 5993, și Tema de proiectare, înregistrată cu nr.
5994, privind obiectivul de investiție, construcția unui nou cămin studențesc, căminul nr. 5, în
campusul „Spiru Haret”. Aceste documente se vor supune și aprobării Senatului. Amplasamentul
căminului va fi predat CNI, pentru construirea căminului, după aprobarea documentației.
28. Domnul rector informează că publicitatea în mass-media se va face centralizat, inclusiv prin apariții
televizate și articole în presă. Facultățile pot face publicitate cu anunțarea purtătorului de cuvânt.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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