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1. S
S-a luat cunnoștință de adresele nrr. 6313 și 6314,
6
prin care Faculttatea de Științe ale Miișcării,
S
Sportului și Sănătății transmite ppropunerile de burse speciale peentru semesstrul II al anului
uuniversitar 2016-2017.
2. S
Stabilirea benneficiarilor celor 15 burrse speciale se va face după
d
primireea tuturor cerrerilor de buursă de
laa toate faculltățile.
3. S
S-au aprobatt listele cu bursierii
b
carre beneficiazză de burse sociale: nr. 6312 – Faccultatea de ȘMSS,
Ș
nnr. 6304 – Faacultatea de Științe, nr. 66254 – Facu
ultatea de Științe Econom
mice,
4. S
S-a aprobat referatul nr.. 6326, prinn care doam
mna asist. Vâârlan, de la Univ. „Al. I. Cuza” din Iași,
solicită semnnarea contracctului de finnanțare 115 BM/2017
B
și a anexelor aaferente.
5. S
S-a aprobat cererea
c
nr. 6249,
6
prin ccare doamnaa asist. Vârlan, de la Unniversitatea „Al. I. Cuzza” din
Iaași, solicită semnarea Acordului
A
de Ferm de Co
olaborare cu
u această uniiversitate.
6. S
S-a aprobat referatul nrr. 6315, prinn care se so
olicită ramb
bursarea sum
mei necheltu
uite din fonndurile
E
Erasmus KA
A103.
7. S
S-a luat cunnoștință de adresa nr. 6201, prin care Casa de Cultură a Studenților din Gallați ne
trransmite doccumentația pentru
p
taberrele studențeești din vara anului 20177.
8. S
S-a aprobat referatul nr.
n 6248, prrin care doamna Malaai Mihaela, în calitate de președiinte al
oorganizației Erasmus Stu
udent Netw
work Bacău, solicită spriijin în vederrea plății taxei de mem
mbru al
Innternaționall Exchange Erasmus
E
Stuudent Netwo
ork.
9. S
S-a luat cunooștință de ad
dresa nr. 60004, prin caree MEN ne trransmite cifr
fra de admiteere pentru roomânii
dde pretutindeni. Locurille se vor ddistribui pe facultăți, în
n funcție dee repartiția de
d anul treccut, la
studiile univversitare de licență, și în funcție de rezultattele admiterrii de anul trecut la studiile
uuniversitare de
d master.
10. S
S-au aprobatt situațiile financiare
f
alle Universităății, pe lunaa martie 20117, înregistrrate cu nr. 6097
6
–
situația proviizorie și nr. 6265 – situaația finală.
11. S
S-a aprobat situația
s
finan
nciară a DPP
PD pe luna martie
m
2017, înregistratăă cu nr. 6308
8-6309.
12. S
S-a luat cunooștință de reeferatul nr. 6141, prin care Facultaatea de Ingiinerie solicită corectareea unei
eerori de clasiificare a stud
denților penttru acordareea burselor de
d merit și peerformanță.
13. S
S-a luat cunooștință de cererea studenntului Adam
m Tudor, înreegistrată cu nnr. 6203.
14. S
S-a aprobat referatul nr.. 6197, prinn care Facultatea de ȘM
MSS propunee calendarul de desfășuurare a
eexamenelor de
d finalizaree a studiilor ppentru prom
moția 2017.
15. S
S-a luat cunooștință de e-mailul nr. 66252, prin care
c
MEN ne
n transmitee propunereaa de colaborrare în
vvederea impllementării Proiectului „T
Tehnică de calcul
c
pentru
u școlile dinn mediul ruraal”.
16. S
S-au aprobatt referatele nr.
n 6310 și 6311, prin care Facultaatea de ȘMSSS propune organizareaa unor
stagii de pracctică în localitatea Costiinești, în perrioada 29.05
5-04.06.20177.
17. S
S-a aprobat referatul nrr. 6246, prinn care Direccția Generallă Administtrativă propune numirea unei
ccomisii de veerificarea a investițiilor
i
din veniturii proprii din anii 2015-2 016.
18. S
S-a aprobat adresa nr. 6305,
6
prin ccare Asociația Județean
nă de Fotbal
al Bacău pro
opune organnizarea
uunui workshhop, cu sub
biectul „Roolul antrenorului de fo
otbal în mootivarea spo
ortivilor” înn Aula
U
Universității, în data de 15.05.2017.
19. S
S-a aprobat referatul nr.
n 6143, pprin care Direcția
D
Gen
nerală Adm
ministrativă prezintă grraficul
ccontrolului medical
m
de medicina
m
mu
muncii, în perioada 08.05-17.05.20117. Graficul va fi transm
mis pe
tuuturor@ub.rro.
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20. S-a aprobat adresa nr. 6165, prin care Sindicatul Salariaților din Universitatea „Vasile Alecsandri”
din Bacău propune prelungirea valabilității Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Universității
„Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2017.
21. S-a aprobat efectuarea în ture a serviciului de pază, conform referatului nr. 4384, care a mai fost
discutat și în data de 16.03.2017.
22. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 6325, nr. 6106, nr. 6303 si nr. 6009. La referatul
6009, se menționează că împrejmuirea bazei sportive este o necesitate urgentă pentru asigurarea
siguranței bunurilor și persoanelor din Universitate.
23. S-au aprobat următoarele deplasări în străinătate: nr. 6079, nr. 6134, nr. 6033, nr. 6205, nr. 6206 și
nr. 6366.
24. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 6122, prin care suntem informați că ADR Nord-Est a lansat un
apel deschis pentru identificarea unor proiecte de specializare inteligentă în Regiunea Nord-Est.
Documentul a fost transmis tuturor angajaților și nu s-au formulat propuneri suplimentare în
termenul propus.
25. Domnul rector informează că a avut o audiență, solicită de doamna conf. Lazăr, care reclamă refuzul
Facultății de efectuare a unor deplasări. S-a stabilit ca solicitarea de deplasare în Cipru a doamnei
conf. Lazăr să fie rediscutată la Facultatea de Inginerie.
26. Domnul rector informează că s-a emis certificatul de urbanism pentru un nou cămin studențesc,
căminul nr. 5, care se va construi în campusul „Spiru Haret”.
27. CA reamintește că termenul de depunere a declarațiilor pentru avere și de interese, pentru cei care
beneficiază de indemnizații de conducere, este de 15.06.2017. Formularele se găsesc pe site-ul
Universității și se depun la secretarul-șef, doar în format scris.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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