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Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 08 iunie 2017
1. BCA propune CA și Senatului universitar ca programele de studii universitare de licență și de master din
domeniul Științe ale educației să treacă la Facultatea de Litere, Departamentul de Limba și literatura
română și științe ale comunicării, iar DPPD să se organizeze ca departament distinct la Facultatea de
Științe. Aceste restructurări vor începe cu anul universitar 2017-2018. Se aprobă în unanimitate.
2. S-a aprobat referatul nr. 8952, prin care Facultatea de Științe propune modificările comisiilor de
finalizare a studiilor la programele PIPP și SIE. Referatul se va supune și aprobării Senatului.
3. S-a aprobat Raportul de activitate, pentru luna mai 2017, înregistrat cu nr. 8964.
4. S-a aprobat Buletinul informativ al Universității pentru luna aprilie 2017, înregistrat cu nr. 8963.
5. S-a aprobat adresa nr. 8912, prin care Liga Studențească solicită punerea la dispoziție a unei camere, în
căminul nr. 3, cu regim gratuit, în perioada vacanței de vară, pentru implementarea și dezvoltarea
proiectelor din perioada vacanței de vară.
6. S-a aprobat referatul nr. 8958, prin care comisia de analiză propune sancționarea cu avertisment verbal a
studentului Luca Denis-Vasile.
7. S-a luat cunoștință de OMEN nr. 3885/10.05.2017 (UBc 8846).
8. S-a aprobat cererea nr. 8895, prin care Întreprinderea Individuală Melincianu D. Constantin-Gabriel
solicită întreruperea în totalitate (100%) a plății chiriei și utilităților aferente în perioada 01.0701.10.2017. Se va aplica procedura aprobată de Universitate, de reducere 50%, dacă lasă aparatele, sau
de 100%, dacă eliberează complet spațiul închiriat.
9. S-a aprobat referatul nr. 8810, prin care Facultatea de ȘMSS propune sistarea bursei studentului Deliu V.
Gheorghe, ca urmare a retragerii definitive a acestuia de la studii. Se va informa Serviciul de Imigrări
Bacău.
10. S-a aprobat, cu primirea de la MEN a deschiderii de finanțare, adresa nr. 8813, prin care UEFISCDI ne
solicită devansarea unor cheltuieli/ activități prevăzute în anul 2018, în vederea derulării acestora în anul
2017 și implicit suplimentarea bugetului alocat anului curent cu credite de angajament ce vor fi
rambursate, cu prioritate, din bugetul anului 2018, pentru proiectele de cercetare care se derulează în
Universitate.
11. S-au aprobat următoarele deplasări în străinătate: nr. 8953 și nr. 8798.
12. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 7878, nr. 6009, nr. 8877, nr. 8878, nr. 8879, nr. 8817,
nr. 8977 și 8978.
13. S-a aprobat lista proiectelor SIDU pe care Universitatea le propune pentru dezvoltarea municipiului
Bacău, conform e-mailului 8827, transmis de Geastrategy&Consulting București.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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