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Nr. 8476/ 26.05.2017
Minuta
Consiliului de Administraţie
din data de 25 mai 2017

1. S-a luat cunoştinţă de ultimele acte normative apărute în Monitorul Oficial al României:
O.M.E.N. nr. 3858/04.05.2017 (UBc. nr. 7996), pentru modificarea anexei la O.M.E.N.C.Ş. nr.
5825/2016, privind aprobarea listei universităților de prestigiu din alte state, O.M.E.N. nr.
3897/16.05.2017 (UBc. nr. 8286), pentru modificarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor
Universitare, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 3482/2016, Legea nr. 109/19.05.2017 (UBc. nr.
8287), pentru respingerea O.G. nr. 10/2009, privind dreptul studenților înmatriculați la formele
de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de
licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate şi HG nr. 333/18.05.2017 (UBc. nr.
8285), privind stabilirea zilei de 02 iunie 2017 ca zi liberă. În baza H.G., CA a hotărât
recuperarea activităților aferente zilei de 02 iunie 2017 prin prelungirea programului normal de
lucru cu o oră, în intervalul 06 - 15 iunie 2017. De asemenea, în perioada 01 - 05 iunie 2017,
declarată liberă, examenele se vor susține conform programărilor.
2. S-a luat cunoştinţă de e-mail-ul, înregistrat la UBc. cu nr. 8015, prin care M.E.N. ne transmite
adresa privind finalizarea procesului de selecție al membrilor C.N.A.T.D.C.U., precum și
propunerile Comitetelor de selecție pentru completarea comisiilor de specialitate și de
contestații ale C.N.A.T.D.C.U.
3. S-a luat cunoştinţă de solicitarea de participare a unui reprezentant din partea universității la
Studiul de piață, derulat de ADR Nord-Est, care să fundamenteze recomandările privind modul
în care va fi acordat sprijin pentru accesul companiilor din Regiunea N-E la serviciile de
sprijinire a inovării și la platformele tehnologice (e-mail, înregistrat la UBc. cu nr. 8034).
Persoana desemnată din partea universității este domnul conf. Ureche, vicepreședinte al
Institutului de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic
(I.C.D.I.C.T.T.).
4. S-a luat cunoştinţă de comunicatul EduManager, înregistrat la UBc. cu nr. 7997, privind
adoptarea, de către Comisia de muncă a Senatului României, a unui amendament, prin care au
fost modificate salariile celor cu funcții de conducere în învățământul superior. Se va transmite,
spre informare, Senatului universitar.
5. S-a luat cunoştinţă de comunicatul EduManager, înregistrat la UBc. cu nr. 7998, cu privire la
faptul că universitățile tehnice membre ARUT cer finanțare mai mare pentru cercetare.
6. În ce privește concursul de admitere pentru anul universitar 2017-2018, s-a hotărât ca fiecare
facultate să afișeze, pe site-ul propriu, oferta educațională, atât pentru studiile universitare de
licență, cât și pentru studiile universitare de master (numărul de locuri pentru fiecare
domeniu/program de studii). De asemenea, CA a aprobat funcționarea unui telefon infoline,
pentru contacte în ceea ce privește concursul de admitere, responsabil fiind domnul secretar-șef
Apăvăloaei.
7. Domnul Președinte al Senatului universitar informează că a convocat Biroul senatului cu
invitați doamna și domnii decani, în vederea analizării, cu atenție, a Standardelor ARACIS,
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pentru întocmirea planurilor de învățământ la studiile universitare de master, valabile pentru
anul universitar 2017-2018.
8. Domnul rector informează membrii CA despre proiectul Primăriei Municipiului Bacău, privind
înființarea Casei de Cultură a studenților și elevilor, în colaborare cu Universitatea (Postul de
radio studențesc UNSR Bacău, Postul Academic TV, Cenaclul literar, trupa de teatru, echipa de
majorete) și Cinematograful Orizontul.
9. S-a luat cunoştinţă de adresa AUF, înregistrată la UBc. cu nr. 8092, prin care ne informează că,
în urma analizei cererii de candidatură a colectivului de franceză, universitatea noastră a fost
selecționată pentru a primi finanțare, în vederea consolidării cursurilor de franceză, în anul
universitar 2017-2018, prin trimiterea unui lector francez.
10. S-a aprobat solicitarea nr. 8433, privind cazarea delegației de la Universitatea de Stat din
Moldova, în perioada 09-11.06.2017, în căminele universității, în regim fără plată.
11. S-a luat cunoştinţă de rezultatele obținute de studenții universității noastre care au participat la
Campionatul Național Universitar de Atletism, sub coordonarea domnului conf. Alexe,
desfășurat la Pitești, în perioada 20-21.05.2017 (UBc. nr. 8321). CA felicită, atât echipa, cât și
coordonatorul și le urează mult succes în continuare.
12. Cu privire la solicitarea doamnei lector de limbă chineză, referitoare la acordarea unui
calificativ pentru activitatea desfășurată, CA a hotărât ca Facultatea de Litere, în baza
consultării cu studenții, să realizeze o evaluare a activității acesteia, în vederea acordării
calificativului.
13. De asemenea, doamna decan de la Facultatea de Litere solicită lămuriri privind notarea
studenților la limba chineză. CA hotărăște numirea unei comisii la nivelul facultății, formată
din 3 (trei) cadre didactice, care va răspunde de notare.
14. S-a aprobat Raportul intermediar nr. 6 din cadrul Proiectului IN2RURAL, coordonat de
Universitatea Jaume I, Castellon, Spania, finanțat prin Programul Erasmus + și care nu necesită
cofinanțare din partea universității, conform adresei nr. 8056.
15. S-a aprobat referatul nr. 8371, prin care doamna conf. Topliceanu, în calitate de coordonator
din partea universității, solicită completarea echipei Proiectului IN2RURAL, începând cu data
de 26.05.2017.
16. S-a aprobat referatul nr. 8390, prin care Departamentul de management solicită introducerea în
SIM a formularului de cerere pentru acces barieră. CA a aprobat scutirea de la plata taxei de
barieră pentru cadrele didactice pensionate.
17. Referitor la închirierea Bazei sportive, domnul decan de la F.Ș.M.S.S. solicită aprobarea CA
pentru predarea orarului la Poarta de acces în Campus, inclusiv pentru accesul Ligii studențești.
CA face precizarea că accesul în campusuri este permis ocazional, pe baza cererii aprobate și
dovada achitării contravalorii tarifului stabilit, sau pentru o perioadă mai îndelungată, conform
contractului de închiriere încheiat între părți.
18. S-a aprobat referatul nr. 8149, prin care DGA propune participarea la Cursul organizat de
Crucea
Roșie
cu
privire
la
aplicarea
primului
ajutor.
Fiecare
facultate/departament/compartiment va nominaliza un reprezentant.
19. Legat de activitățile extracurriculare (O.M.E.C.T.S. nr. 5052/2012), DGA informează membrii
CA că se pot face transferări de sume de la o categorie de cheltuieli la alta, cu respectarea
plafonului aprobat. În acest sens, dacă este cazul, facultățile vor actualiza devizele de cheltuieli,
urmând a fi transmise DGA.
20. De asemenea, CA roagă DGA să revină cu solicitările privind sprijinul Primăriei Municipiului
Bacău la fluidizarea accesului (auto și pietonal) în cele două campusuri, Mărășești și Spiru
Haret.
21. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 8187 – Serviciul Social, nr. 8194 – Centrul
Europe Direct Bacău și nr. 8400 – F.Ș.M.S.S.
22. S-a luat cunoștință de informarea Oficiului juridic cu privire la unele litigii ale universității,
înregistrată cu nr. 8389.
23. S-a aprobat cererea nr. 8197, privind deplasarea doamnei conf. Rusu în Franța, pentru stagii
predare ERASMUS.
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24. S-a aprobat referatul nr. 8147, prin care Serviciul Social propune tarifele de cazare în căminele
universității, pentru perioada de vară, precum și perioadele de funcționare/decazare/închidere
pentru fiecare cămin în parte. Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
25. S-au aprobat propunerile de comisii pentru examenul de acordare a gradului didactic II,
sesiunea august 2017, conform adresei D.P.P.D., nr. 8195. Se vor transmite spre aprobarea
M.E.N.
26. S-a luat cunoștință de situațiile financiare pentru luna aprilie 2017, după cum urmează:
Facultatea de Inginerie – 8297, 8298; Școala de Studii Doctorale – 8403-8411 și Facultatea de
Științe – 8291-8293.
27. S-a luat cunoștință de solicitarea de colaborare primită din partea Aeroportului Internațional
„George Enescu” Bacău, înregistrată la UBc. cu nr. 8111.
28. S-a luat cunoștință de e-mail-ul primit de la ADR Nord-Est, înregistrat la UBc. cu nr. 8095,
prin care ne informează că a fost publicat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului – Axa
1 POR „Promovarea transferului tehnologic”.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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