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Nr. 70999/05.05.2017
Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ie
ddin data de 04 mai 2017
1. S
S-a aprobat referatul nrr. 7077, prinn care Serv
viciul RUS propune
p
aprrobarea tariffelor orare pentru
salarizarea personalului implicat în dderularea prroiectelor, laa care acesteaa nu sunt sp
pecificate.
2. S
S-a aprobat proiectul
p
„O
O șansă la înnvățământul superior peentru tinerii din Sascut”, înregistrat cu nr.
77040.
3. S
S-a aprobat referatul nrr. 6994, priin care se solicită
s
depu
unerea proiiectului intittulat „Créattion et
ddéveloppemeent d’un site internet interactif portant
p
sur des notionns théoriquéés et appliccations
nnumériques concernant
c
les phénomèènes de tran
nsfert et gén
nie des procéédés appliqu
ues aux induustries
aalimentaire, chimique,
c
co
osmétique eet pharmaceu
utique”, în competiția A
AREN PReN
NUM 2017.
4. N
Nu s-a aproobat referatu
ul nr. 6995 , prin care se solicită depunerea proiectului „Dezvoltarrea de
pparteneriate cu
c organizațții economicce private în
n vederea îm
mbunătățirii aaptitudinilorr și competeențelor
pprofesionale ale studențiilor și absolvvenților în conformitate
c
cu cerințelee pieței mun
ncii prin connsiliere
și plasamentee practice în
n domeniul inngineriei ch
himice”, în competiția FD
DI 2017, do
omeniul 8.
5. S
S-a aprobat referatul
r
nr. 6964, prin care directo
orul proiectu
ului „Digitaalizarea patrimoniului cuultural
aalimentar. Reegiunea Baccău – eCUL
LTFOOD”, solicită
s
aprobarea comissiei de evalu
uare a stagiuului de
ppractică prevvăzut în conttract.
6. S
S-a aprobat Raportul
R
de activitate all domnului avocat
a
pe trim
mestrul I, înnregistrat cu nr. 6907.
7. S
S-a luat cunnoștință de Raportul dee audit de supravegherre efectuat de organism
mul de certtificare
A
AEROQ, înrregistrat cu nr.
n 6823.
8. S
S-a aprobat referatul
r
nr. 6947, prin ccare Serviciul RUS prop
pune acordaarea de ticheete de masă pentru
luuna mai 20117.
9. S
S-a aprobat Raportul
R
de activitate pee luna apriliee, înregistratt cu nr. 70788.
10. S
S-a luat cunooștință de OM
MEN nr. 37 80/21.04.20
017 (UBc 69
991).
11. L
La referatul nr. 6803, prin
p
care Faacultatea dee Inginerie propune meenționarea unor
u
reglem
mentări
pprivind situaațiile de inco
ompatibilitaate în activittatea de cerccetare, CA este de păreere că în ecchipele
ccontractelor de cercetarre/ dezvoltarre/ transfer tehnologic// expertiză etc. pot facce parte ruddele și
aafinii, până la
l gradul IIII inclusiv, ccu excepția situației în care
c
unul diintre aceștiaa este directtor sau
ccoordonatoruul contractullui. Referatuul se va tran
nsmite Oficiiului juridic pentru un punct
p
de veddere și
aapoi dezbaterrii Senatuluii.
12. S
S-a aprobat referatul
r
nr.. 6314, prinn care Faculttatea de ȘM
MSS propunee acordarea de burse sppeciale
ppentru rezulttate sportive.
13. N
Nu s-a aprobbat referatul nr. 6313, prrin care Facu
ultatea de ȘM
MSS propunne acordareaa de burse sppeciale
ppentru activittăți de volun
ntariat, întruucât nu se înccadrează în prevederile Regulamentului de bursse.
14. S
S-a aprobat referatul nrr. 7045, priin care preșședintele CE
EAC, inform
mează că evaluarea
e
caadrelor
ddidactice, caare au activ
vitate didacttică exclusiv la un an terminal, îîn semestru
ul al II-lea, se va
ddesfășura în perioada 5-1
19 mai 20177.
15. S
S-a aprobat e-mailul
e
nr. 6855, prin care domnu
ul dr.ing. Sorrin-Dorinel Petrilă soliccită scoatereea CVuul de pe site--ul Universittății.
16. S
S-au aprobatt cererile dee acceptare la studii a următorilorr candidați: a domnuluii Dalaoko Michel
M
G
Grace a Dieuu, din Africaa Centrală, îînregistrată cu nr. 7020,, și a domnuului Islam Mohammad
M
Z
Ziarul,
ddin Bangladeesh, înregistrrată cu nr. 77044.
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17. S-au aprobat referatele nr. 6909 și 6910, prin care Facultatea de ȘMSS propune organizarea
stagiului de practică al disciplinei „Turism și stagiu de practică în activități turistice” anul III, EFS,
IF și IFR, în localitatea Vatra Dornei, în perioada 8-14.05.2017.
18. S-a aprobat referatul nr. 7029, prin care BRIPC propune repartizarea granturilor ERASMUS+ pentru
studenții beneficiari de stagii de plasament (SMP) în semestrul al II-lea al anului academic 20162017.
19. S-a aprobat referatul nr. 6953, prin care Facultatea de ȘMSS propune pe domnul lector Ochiană
responsabil cu organizarea și desfășurarea Campionatului Național Universitar de Înot, care se va
desfășura în perioada 9-11.06.2017.
20. S-a aprobat referatul nr. 6954, prin care Facultatea de ȘMSS propune pe domnul prof. Grapă
responsabil cu organizarea și desfășurarea Campionatului Național Universitar de Volei Feminin,
care va avea loc în perioada 12-14.02.2017.
21. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 6968, prin care Facultatea de Științe propune plata taxei
pentru evaluarea programului de studii Fizică-Informatică, în vederea autorizării provizorii.
22. S-a aprobat referatul nr. 7011, prin care Facultatea de Inginerie propune comisiile de finalizare a
studiilor pentru promoția 2017. Se va supune aprobării Senatului.
23. S-a aprobat referatul nr. 7010, prin care Facultatea de ȘMSS propune aprobarea delegației Facultății,
care va participa la Conferința Științifică Internațională Studențească de la UNEFS București, în
perioada 4-6.05.2017.
24. S-a luat cunoștință de Raportul Comisiei de etică și deontologie profesională universitară nr. 6913,
privind analizare adreselor nr. 5650, 5651, 5652, 5653 și 5654 din data de 06.04.2017.
25. S-a luat cunoștință de Raportul Comisiei de etică și deontologie profesională universitară nr. 6914,
privind analiza adresei nr. 6081.
26. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data
de 01.05.2017, înregistrat cu nr. 6833
27. S-a aprobat traducerea în limba engleză a anunțului de publicare a posturilor didactice scoase la
concurs în semestrul al doilea, înregistrată cu nr. 7023.
28. S-a aprobat cererea nr. 5889, prin care studenta Ciobanu V. Simona-Ionela (CLR, anul II) solicită
acordarea unei burse. CA a hotărât acordarea unui sprijin financiar de 580 lei, conform art. 5 alin.
(2) din Regulamentul de burse, care se va acorda o singură dată, din soldul de burse de anul trecut.
29. Secretarul-șef informează că vineri, 28.04.2017, a fost informat de doamna consilier Cojocaru Ileana
din cadrul Direcției Generale Învățământ Universitar că putem continua activitatea de autentificare a
actelor de studii fără a reactiva sigiliul și timbrul sec cu MENCȘ.

Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA
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