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Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 11 mai 2017
1. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 7502, prin care domnul ș.l. Puiu Petru-Gabriel ne informează de
rezultatele participării echipei Universității la „International Aventics Pneumobil Competition”, din
perioada 4-6.05.2017, la Eger Ungaria.
2. Domnul prorector Mârza a prezentat rezultatele echipelor Universității la competițiilor sportive
universitare din ultima săptămână.
3. S-a aprobat Situația financiară provizorie a Universității pe luna aprilie 2017, înregistrată cu nr.
7485.
4. S-au aprobat comisiile de finalizare a studiilor pentru promoția 2017, conform referatelor nr.: 7462
– Facultatea de Litere, 7467 – Facultatea de ȘMSS, 7459 – Facultatea de Științe Economice.
5. S-a aprobat referatul nr. 7416, prin care Facultatea de Inginerie informează că, având în vedere
refuzul MEN de deplasare a comisiei de licență, cei 8 absolvenți ai Universității Europei de Sud-Est
Lumina din București vor susține examenul de finalizare a studiilor în cadrul Facultății, cu aceeași
comisie și în aceleași condiții cu absolvenții proprii.
6. S-au aprobat comisiile de admitere pentru anul 2017, conform referatelor nr.: 7603 – Facultatea de
Inginerie, 7615 – Facultatea de Litere, 7466 – Facultatea de ȘMSS, 7488 – Facultatea de Științe,
7613 – DPPD.
7. S-a aprobat referatul nr. 7461, prin care Facultate de Litere propune calendarul desfășurării
examenului de finalizare a studiilor pentru sesiunea iulie 2017.
8. S-a aprobat referatul nr. 7465, prin care Facultatea de Litere propune completarea anexelor 2A și 3B
la Regulamentul de admitere, cu informații referitoare la condițiile de confirmare a locurilor.
9. S-au luat la cunoștință referatele privind numirea comisiilor de analiză și susținere publică a tezelor
de doctorat nr.: 7053, pentru studentul-doctorand Butunoi N. Paul-Alin, și 7052, pentru studentadoctorand Bolog (Ciofu) V. Cătălina, ambii având conducător științific pe domnul prof.univ.dr.ing.
Gheorghe Stan.
10. S-a aprobat referatul nr. 6765, prin care DCP prezintă rezultatele finale ale studiului privind Gradul
de inserție pe piața muncii a absolvenților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, promoția
2016, studii universitare de licență.
11. S-a aprobat referatul nr. 7447, prin care DCP propune actualizare procedurii operaționale PO 08.02,
cu privire la Monitorizarea integrării absolvenților pe piața muncii și la ciclul de studii universitare
de master.
12. S-a aprobat cererea de acceptare la studii nr. 7520, a domnului Ibeziako Chukwudi Emmanuel,
cetățean nigerian, pentru studii universitare de master, în domeniul Știința sportului și educației
fizice, cu an pregătitor de limbă română.
13. S-a aprobat cererea nr. 7399, prin care absolventa Stupiuc (Tabarcea) Oltița (Filologie 1997) solicită
eliberarea duplicatului anexei 2 la diploma de licență.
14. S-a aprobat Protocolul de parteneriat nr. 7612, încheiat cu Fundația Comunitară Bacău, pentru
desfășurarea proiectului „People, Places, Partnerships: from Youth Initiatives to Community Hubs –
2015-3-IT03-KA205-007030”.
15. S-a aprobat încheierea protocolului de colaborare nr. 7611, cu Fundația Comunitară Bacău pentru
derularea proiectului de dezvoltare „Tinerii cresc pulsul orașului – Bacău Vital Signs”.
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16. Nu s-a aprobat e-mailul nr. 7122, prin care Black Sea Universities Network ne solicită completarea
unui chestionar de identificare a direcțiilor de dezvoltare a cooperării universitare, deoarece taxele
de membru sunt foarte mari în raport cu sprijinul oferit.
17. S-a aprobat referatul nr. 7426, prin care doamna lector Morărașu, în calitate de director al
proiectului „Europe Direct” Bacău 2017, propune încadrarea pe perioadă determinată a doamnei
Butnaru Andreea, de la Primăria Bacău, ca partener cert în proiect, având în vedere că sunt
disponibile toate informațiile pentru încheierea contractului de muncă.
18. S-a aprobat Raportul de activitate nr. 7486 pentru luna aprilie 2017.
19. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 6827, nr. 7067, nr. 7305, nr. 7304, nr. 7327, nr.
7306, nr. 7328 și nr. 7189.
20. S-au aprobat următoarele referate pentru deplasări în străinătate: nr. 7419, nr. 7367, nr. 7463, nr.
7421 și nr. 7464.
21. S-a luat cunoștință de Raportul de activitate al Portalului Edumanager.ro pe luna aprilie, înregistrat
cu nr. 7169 și 7171.
22. S-au aprobat documentele cu cerințele pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor
didactice: descrierile posturilor didactice: nr. 7410 – conf., poz. 10, Departamentul de MISE, nr.
7411 –lector, poz. 19, Departamentul MISE, 7412 –asistent, poz. 26, Departamentul MISE, nr. 7460
–lector, poz. 14, Departamentul de MM, nr. 7456 – conferențiar, poz. 7, Departamentul DEFPS, nr.
7457 – lector, poz. 16, Departamentul DEFPS, nr. 7458 – conferențiar, poz. 12, Departamentul
DTO, nr. 7453 – conferențiar, poz. 8, Departamentul ICA, nr. 7454 – profesor, poz. 6,
Departamentul IMM;
23. S-au aprobat comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, conform referatelor: 7452,
7453 și 7454 – Facultatea de Inginerie, nr. 7455 – Facultatea de ȘMSS.
24. S-a luat cunoștință de adresa nr. 7123, prin care MEN ne informează că trebuie ridicate tezele de
abilitare, în format tipărit, ale candidaților pentru care a fost emis și comunicat ordinul de ministru,
pentru a fi păstrate la IOSUD-ul de susținere.
25. S-a aprobat constituirea Comisiei de casare a publicațiilor aflate în gestiunea Bibliotecii.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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