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1. S
S-a luat cunooștință de referatul nr. 6380, prin care se con
nfirmă la CN
NRED participanții la o nouă
sesiune de innstruire a utilizatorilor IM
MI.
2. S
S-a aprobat referatul
r
nr. 6660, prin care doamn
na asist. Vârlan, de la U
Univ. „Al. I. Cuza” din Iași,
I
în
ccalitate de diirector al un
nui proiect all universitățții noastre, solicită încheeierea unui contract
c
de muncă
m
ppentru perioaada 21.04.20
017-05.12.20018.
3. Înn urma anallizei situațieei cererilor dde bursă soccială și a burrselor neacoordate, confo
orm referateelor nr.
66654 – Facuultatea de Liitere, nr. 67440 – Facultatea de Știin
nțe Econom
mice, nr. 653
38 – Facultaatea de
Innginerie și nr.
n 6653 –s-aa hotărât reddistribuirea celor
c
12 burrse nealocatee de Facultaatea de Inginnerie și
F
Facultatea dee ȘMSS celor 13 solicittanți de la Facultatea
F
dee Litere și ȘȘtiințe Economice. Din soldul
fo
fondului de burse
b
al univ
versității, se va acorda o bursă sociaală celui de--al 13-lea so
olicitant, iar pentru
studentul Addam A. Tudo
or se va acorrda o bursă de
d merit.
4. S
S-a aprobat referatul nr. 6004, privvind defalcaarea locurilo
or destinate românilor de
d pretutinddeni pe
pprograme de studii.
5. S
S-a aprobat referatul
r
de deplasare
d
nrr. 6537.
6. S
S-a aprobat referatul nr.
n 6612, prrivind partiiciparea uneei echipe ddin Universsitate în prooiectul
„„INCLUDE””, intitulat „S
Support for policy reforrm – Social inclusion thhrough educcation, treninng and
yyouth, EACE
EA/07/2017.
7. S
S-a aprobat cererea nr. 6610,
6
prin ccare absolveenta Trăistarru Mioara, ccăsătorită Gorghiu,
G
(proomoția
22014, Faculttatea de Liteere) solicităă eliberarea duplicatului certificatuului DPPD și
ș a foii maatricole
aanexă.
8. S
S-au aprobatt referatele pentru
p
plata membrilor comisiilor
c
de susținere a gradului I,, pentru activvitatea
ddepusă în lunna martie 20
017: nr. 66488 și nr. 6659
9.
9. S
S-a luat cunooștință de e-mailul nr. 6 658, prin caare domnul prof.
p
Valentitin Popa prop
pune o întâllnire la
M
MEN a mem
mbrilor conso
orțiului ACA
ADEMICA+
+, în data de 04.05.2017 . Va particip
pa domnul reector.
10. S
S-au aprobatt situațiile fin
nanciare finnale pe luna martie: nr. 6525
6
– Facuultatea de Ing
ginerie, nr. 6622
6
–
L
Litere, nr. 66676 – Școala de Studii Doctorale, nr.
n 6619 – Științe
Ș
Econnomice, nr. 6565
6
– Știinnțe, nr.
33532 – FȘMSS.
11. S
S-au aprobatt referatele de
d necesitatee: nr. 6646, nr.
n 6296, nr. 6517, nr. 65520, nr. 6410.
12. S
S-a aprobat Raportul
R
de activitate, ppentru luna martie
m
2017, înregistrat ccu nr. 6363.
13. S
S-a aprobat referatul
r
nr. 6528, prin ccare domnu
ul prof. Spiriidon, în calittate de preșeedinte al Coomisiei
dde etică, soliicită înlocuiirea doamneei conf. Aruș, ca urmaree a intrării îîn concediu de creștere copil,
ppentru o periioadă de 2 an
ni.
14. S
S-a aprobat referatul nrr. 6698, prinn care Facu
ultatea de In
nginerie soliicită înlocuirea în comiisia de
eetică a doamnei Conf. Aruș cu doam
mna conf. To
opliceanu.
15. S
S-a aprobat referatul
r
nr. 6635, prin ccare se propu
une Buletinu
ul informativv pe luna martie 2017.
16. N
Nu s-au aprrobat cererille studențiloor care au solicitat
s
aco
ordarea de bburse de deeplasare, peentru a
pparticipa la Competiția internaționaală PNEUM
MOBIL 2017
7, înregistraate cu nr. 65
591, nr. 65992, nr.
66593, nr. 6594, nr. 6595, nr. 6596,, nr. 6597 și
ș nr. 6598, întrucât depplasarea nu este un staggiu de
studii. Deplaasarea se va plăti
p din fonndurile Facu
ultății de Inginerie.
17. S
S-a luat cunooștință de Hotărârea
H
priimului-miniistru al Rom
mâniei privinnd unele măăsuri de utiliizare a
F
Fondului de contrapartid
dă provenit din ajutoru
ul Guvernulu
ui Japoniei, înregistrat cu nr. 65755. Este
vvorba de proiectul „Prom
moting and ssupporting excellence
e
in
n informationn technolog
gy educationn”, prin
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18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

înființarea și operaționalizarea a 60 de centre de pregătire în informatică. Doamna prorector Nechita
va coordona o echipă care va încerca accesarea acestui fond.
S-a aprobat referatul nr. 6513, prin care DPPD propune comisiile de finalizare a studiilor pentru
promoția 2017.
S-a aprobat referatul nr. 6699, prin care Facultatea de Științe propune comisiile de finalizare a
studiilor pentru promoția 2017, licență și master.
S-a luat cunoștință de Ordinele Ministerului Cercetării și Inovării nr. 211 – 214/19.04.2017 (UBc
6508), privind Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Etică a
Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, a Colegiului Consultativ pentru CercetareDezvoltare și Inovare, al Consiliului Național al Cercetării Științifice și al Consiliului Național
pentru Transfer Tehnologic și Inovare.
S-a aprobat adresa nr. 6427, prin care Asociația Liga Studențească anunță că va organiza, în
perioada 26-28.04.2017, în cadrul activității „Student pentru trei zile”, un program de vizită pentru
elevii care vor participa la aceste activități.
S-a luat cunoștință de adresa nr. 6502, prin care ARACIS prezintă membrii Consiliului, selectați
prin concurs.
S-a aprobat adresa nr. 6618, prin care MEN ne invită la un seminar național, intitulat „România în
anul 1971”, și ne propune să fim și colaboratori în organizarea acestui seminar.
S-a aprobat referatul nr. 6197, prin care Facultatea de ȘMSS propune calendarul de desfășurare a
examenelor de finalizare a studiilor pentru promoția 2017.
S-a luat cunoștință de ofertele de publicitate, privin cifrele de școlarizare valabile cu anul universitar
2017-2018: nr. 5399 – Tele 1 Bacău. nr. 5536 – Carusel Brand Development; nr. 5670 –
Televiziunea EURO TV Bacău; nr. 5740 – Local Media Factory Srl; nr. 5797 – Ziarul de Bacău; nr.
5798 – Softlink Central Europe Srl; nr. 6160 – ZCH News; nr. 6189 – Realitatea Media Srl; nr. 6268
– Ziarul de Vrancea; nr. 6269 – Deșteptarea; nr. 6270 – Media Gab Srl; nr. 6365 – Kaufland; 6267 –
Ziarul de Vaslui.
S-a aprobat Declarația Rectorului pentru repartiția locurilor cu finanțare de la buget pentru
admiterea 2017, completare la documentul anterior nr. 5746, privind repartiția pe specializări a
locurilor pentru românii de pretutindeni.
Se consemnează omiterea, în PV din data de 20.04.2017, aprobării referatului 6192 cu privire la
redistribuirea orelor didactice din norma de bază a doamnei Aruș, care se află în concediul medical
prenatal.
S-a aprobat referatul de necesitate nr. 5995, prin care Biblioteca solicită migrarea la sistemul
Softlink, ultima versiune.
S-a aprobat tabelul nominal cu studenții care beneficiază de bursă socială pentru semestrul II,
înregistrat cu nr. 6745 – Facultatea de Inginerie; se consemnează omiterea, în PV din data de
20.04.2017, aprobării tabelului nominal cu studenții care beneficiază de bursă socială pentru sem. II,
cu nr. 6367, și a tabelului nr. 6367/1 – burse sociale pe perioada de vacanță – Facultatea de Litere.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY

F 15.07/ Ed. 1

2

CA 27.04.2017

