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A
ție
din
n data de 155 iunie 2017
7
Pentru catalooagele neseemnate de domnul
d
conff. Lupu, s-aa hotărât ca acestea să fie
f semnate, după
1. P
ccum urmeazză: pentru DPPD,
D
de către doamnna prorector Romedea, pentru Faccultatea de Științe
Ș
dde către o coomisie form
mată din decan, ca preșeedinte de coomisie, și dirrectorul de departamennt.
2. S
Se solicită facultăților
f
prii și, dacă este necesar, acestea să fie
să-și verificce regulamentele prop
ccorectate.
3. S
S-a luat cunnoștință de rapoartele
r
Portalului
P
de național și
ș newsletteer electronicc Edumanagger.ro,
înnregistrate cu
c numerelee 9006 și 90008.
4. S
S-a luat cunooștință de reeferatul nr. 9192, privinnd manifesttările științifice.
5. S
S-au aprobatt următoareele referate de
d necesitatte nr. 9095, nr. 9259 și nr. 9399.
6. S
S-a luat cun
noștință de referatul
r
nr.. 9402, prinn care Faculltatea de Inginerie soliicită renegoocierea
ccontractului de prestărri servicii ce
c vizează întreținereaa impriman
ntelor, copiaatoarelor ettc., pe
uurmătoarele considerennte: rezerva mare de connsumabile deja
d achizițiionate.
7. S
S-a aprobat referatul nrr. 9310, prin care Direecția Generaală Adminisstrativă soliicită introduucerea
înn fișa postu
ului doamneei Aneta Praahuza și atribbuții de magazioner.
8. S
S-au aprobat referatele nr. 9138, 9082,
9
9278 și
ș 90,37, prrin care DPP
PD propunee plata mem
mbrilor
ccomisiilor de
d gradul I,
I pentru acctivitatea desfășurată în luna maai 2017, și care sunt cadre
ddidactice la Facultățile de Ingineriee, Științe, Litere
L
și resppectiv ȘMSS
S.
9. S
S-a aprobat referatul nr. 9115, prinn care se proopune continnuarea proiiectului Europe Direct Bacău
B
ppentru periooada 2018-22020. Se menționează
m
că acest proiect va fii coordonatt de Univerrsitate,
cchiar dacă see vor încheiia parteneriaate cu autorritățile localle.
10. S
S-a aprobat cererea nr. 9451, prin care studennta-doctorannd Munteannu (Gubceacc) Natalia soolicită
ccazare în căm
min pentru perioada
p
18
8.06-18.07.22017, cu achhitare din foondurile școolii doctoralle.
11. S
S-a aprobat cererea nrr. 9097, priin care studdenta Gubcca (Moșneaaga) Alisa solicită
s
cazare în
ccămin în datta de 14.0266.2017, penttru susținereea celui de--al III-lea reeferat.
12. S
S-a aprobat Raportul dee activitate nr.
n 9319, peentru luna mai
m 2017.
13. S
S-au aprobaat referatelee nr. 9442,, 9458 și 9403,
9
prin care FȘMS
SS, Facultaatea de Știiințe și
F
Facultatea de
d Inginerie propun calendarul
c
d concurs pentru ocuuparea postturilor
probelor de
ddidactice vaccante, scoasse la concurrs în semesttrul II.
14. S
S-a luat cunooștință de Legea
L
nr. 1009/14.05.2017 (UBc 94418) .
15. S
S-a luat cuunoștință dee ordinele MEN nr. 3990 și 3991/06.06
3
.2017 (UBc 9304) privind
p
ccomponențaa nominală a comisiilorr de contesttații ale CN
NATDCU, respectiv
r
peentru modifficarea
și completarrea anexelor nr. 2 și 3 la OMENC
CȘ nr. 41066/2016 privvind componnența nominală a
C
CNATDCU.
16. S
S-a luat cunnoștință de e-mailul nrr. 9393, priin care sunntem inform
mați despre organizareaa unei
pprezentări de
d locuri de muncă de către o insstituție de medicină
m
dinn Anglia. Întâlnirea arr fi de
innteres, incluusiv pentru cadrele tineere de la ICA
A și IB, pe partea de co
olaborare.
17. S
S-a aprobat Analiza privind
p
oportunitatea înființării programulu
p
ui de studiii universitaare de
B
Biochimie, în
î domeniul de studii unniversitare de licență Biologie,
B
înrregistrată cuu nr. 9300.
18. S
S-a aprobat referatul nr.
n 9040, prrin care DC
CP prezintă rezultatele studiului „Raportul
„
p
privind
ggradul de ocupare a programeelor masterrale de căătre absolv
venții Univversității „V
Vasile
A
Alecsandri” din Bacău, promoția 2016”.
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19. S-a aprobat Buletinul informativ pentru luna mai 2017, înregistrat cu nr. 9457.
20. S-au aprobat referatele nr. 9464 și 9480, prin care Departamentul DM propune revizuirea/
introducerea în Sistemul Integrat de Management a unor proceduri și formulare.
21. S-a aprobat Situația financiară definitivă a Universității pe luna mai 2017, înregistrată cu nr.
9317.
22. S-a luat cunoștință de lista finală a proiectelor FDI-2017, evaluate și propuse pentru finanțare,
publicate pe site-ul CNFIS și înregistrate cu nr. 9070.
23. S-a luat cunoștință de chestionarul privind Mobilitatea urbană – cheia către orașele viitorului,
solicitat de Programul Operațional Regional 2014-2020 și înregistrat cu nr. 9429.
24. S-a luat cunoștință de referatul nr. 9450, prin care Școala de Studii Doctorale propune comisia
de susținere a tezei de doctorat a studentului-doctorand Nedeff V. Florin-Marian.
25. S-a aprobat referatul nr. 9432, prin care Facultatea de Inginerie propune susținerea examenelor
de mărire de notă în perioada de reexaminare, respectiv 10-16.07.2017, din condiția de
promovare a tuturor examenelor se exclude disciplina Practică.
26. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data
de 12.06.2017, înregistrat cu nr. 9497.
27. S-a aprobat referatul nr. 9433, privind numirea echipei de implementare și administrative în
cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2017-0151, cu titlul „Internaționalizarea studiilor universitare
de master și doctorat – suport al performanței și formării tinerilor prin și pentru cercetare –
InterSUD-TC ”.
28. S-a aprobat referatul nr. 9496, privind numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor
pentru obiectivul „Lucrări de reabilitare împrejmuire bază sportivă”.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA

F 15.07/ Ed. 1

2

CA 15.06.2017

