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Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
din daata de 07 seeptembrie 2017
1. S
S-a luat cunnoștință de HG
H 614/30.008.2017 (U
UBc 14253) pentru moddificarea anexelor nr. 1 și nr.
2 la HG nr. 117/2017 privind domeeniile și pro
ogramele dee studii univversitare de master acreeditate
și numărul maxim
m
de sttudenți ce ppot fi școlarrizați în anul universitar
ar 2017-2018.
2. S
S-a luat cunnoștință de HG
H nr. 6155/30.08.2017 (UBc 142
254) pentruu modificareea și complletarea
H
HG nr. 1440/2017 prrivind aproobarea Nomenclatorului domenniilor și all specializzărilor/
pprogramelorr de studii universitare
u
și a structu
urii instituțiilor de învăățământ sup
perior pentruu anul
uuniversitar 2017-2018.
2
Conform accestei hotărrâri program
mul de studiii PIPP trecee la Facultaatea de
L
Litere. DPPD
D va trece la Facultateaa de Științe.
3. S
S-a luat cunnoștință dee referatul nnr. 14294, prin care Facultatea de Științe propune analiza
a
pposibilității realizării ad
dmiterii în anul I de sttudii la prog
gramul de sstudii univeersitare de licență
l
F
Fizică inform
matică, cu sesiunea
s
sepptembrie 20
017. Solicitaarea nu resppectă preved
derile Legii 1 și a
M
Metodologieei MEN de organizare a admiterii.
4. S
S-a luat cunnoștință de adresa
a
nr. 114356, prin
n care MEN
N ne transmi
mite OMEN 4858/05.099.2017
pprivind aproobarea cond
dițiilor de prromovare șii mobilitate academică internă a bursierilor
b
sttatului
roomân înmattriculați la studii
s
în insttituțiile de învățământ
î
superior dee stat din Ro
omânia.
5. S
S-a aprobat referatul nrr. 14394, prrin care Ofiiciul juridicc propune ccontractele de
d studii și actele
aadiționale vaalabile cu an
nul universiitar 2017-20
018.
6. S
S-a aprobat referatul nr.
n 14283, prin care Facultatea
F
de Ingineriie propune responsabiilii de
ddomenii de doctorat: Ingineria
I
m
mediului – prof.univ.dr
p
r.ing. DHC Valentin Nedeff,
N
Ingginerie
inndustrială – prof.univ.d
dr.ing. Valeentin Zichil..
7. S
S-a aprobat referatul nr. 14390, pprin care Faacultatea dee Științe proopune schim
mbarea dennumirii
D
Departamenntului de matematică,
m
informaticcă și științe ale educcației în Departament
D
tul de
m
matematică informaticăă.
8. S
S-au aprobaat referatele nr. 14298 și 14299, prin
p care Facultatea de Inginerie propune
p
com
misiile
dde admitere,, perioada de
d admiteree, planificarrea activităților și comiisiile de fin
nalizare (collocviu
fi
final) pentruu cursurile de instruiire: „Pregăătire teoretică în dom
meniul instaalațiilor electrice,
nnecesară canndidaților la
l examenuul de autoriizare organiizat de AN
NRE” și „Pregătire teooretică
ppentru dobânndirea/ prellungirea vallabilității caalității de veerificator dee proiecte, responsabil
r
tehnic
ccu execuția și expert teh
hnic de caliitate și extraajudiciar în domeniul innstalațiilor electrice”. Se
S vor
supune și approbării Sen
natului.
9. S
S-a aprobatt cererea nr.
n 13624, prin care absolventa
a
Racu G. O
Oana (căsăătorită Griggoraș),
specializareaa IEDM, promoția 201 5, solicită susținerea
s
ex
xamenului dde finalizaree a studiilorr.
10. S
S-a aprobat referatul nr.
n 14395, prin care doamna
d
pro
of. Dobresccu solicită înscrierea pentru
p
iddentificareaa internațion
nală a articcolelor din revistele un
niversității ssub forma CrossRef, pentru
p
ccare ar trebuui achitată o taxă de 16620 $. S-a aprobat înscrierea și acchitarea tax
xei, din fonddul de
ccercetare, peentru un an de zile, penntru a verificca impactul revistelor uuniversitățiii.
11. S
S-a luat cunnoștință de Procesul-veerbal de con
nstatare nr. 14355, înccheiat de ANPC,
A
referitor la
nnotificarea greșită
g
de plată
p
a taxeei de școlaarizare penttru anul II de studii a doamnei Tache
(V
Vânău) Eleena. Fișele de
d lichidare vor avea to
oate rubricile semnate, iar acolo un
nde nu este cazul,
ccel de anuleează respecctiva rubricăă va semnaa cu mențio
onarea num
melui. Nu see vor mai elibera
e
aactele de studii, emise de Univversitate, în
n situațiile în care fișșele de lich
hidare nu vor fi
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completate și semnate integral. Secretariatele facultăților și Biroul de acte de studii vor fi
notificate în acest sens. Pentru a preîntâmpina astfel de situații, Oficiul juridic, sau alte
compartimente din Universitate, în cazul în care au neclarități privind situațiile pe care le
primesc de la diferite compartimente vor solicita verificările necesare și vor lucra cu noile
informații documentate de către furnizorul/ furnizorii acestora.
12. S-a aprobat referatul nr. 14194, prin care doamna lector Popescu solicită încetarea contractului
de predare Erasmus, ca urmare a numirii în funcția de director DPPD, interimar, cu data de
05.09.2017.
13. S-a luat cunoștință de adresa nr. 14385, prin care MEN ne solicită desemnarea unei persoane
care să pună la dispoziția auditorilor publici externi a documentației necesare efectuării unor
misiuni de audit la proiectul sistemic „Personalul didactic din învățământul preuniversitar și
universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții”, ID 149155. Este numită
doamna prorector Romedea, care va lucra împreună cu doamna Balaban.
14. S-a luat cunoștință de adresa nr. 14384, prin care Sindicatul Salariaților din Universitatea
„Vasile Alecsandri” din Bacău prezintă componența comisiei paritare pentru negocierea
Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Universitate, începând cu data de 01.10.2017.
Comisia paritară din partea Universității va fi compusă din: doamna prorector Danu, domnul
decan Zichil și doamna decan Amălăncei.
15. S-a aprobat referatul nr. 14262, prin care Direcția Generală Administrativă propune numirea
Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru toate achizițiile de servicii. CA
a hotărât aprobarea comisiei propuse cu modificarea că președinte este doamna prorector Danu.
16. S-au aprobat referatele de necesitate nr. 13747, nr. 14010 și nr. 14225.
17. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 14226, prin care ȘSD solicită achiziția de servicii de
cazare pentru participanții la conferința internațională ICEEM 2017, coordonați de doamna
conf. Lazăr, și tipărire postere.
18. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 14227, prin care ȘSD solicită achiziția de servicii de
cazare pentru participanții la conferința internațională ICEEM 2017, coordonați de domnul prof.
Lazăr, și tipărire postere.
19. S-au aprobat următoarele deplasări în străinătate: nr. 14164, nr. 14284, nr. 14292, nr. 14293, nr.
14321, nr. 14291, nr. 14290, nr. 14289, nr. 14288, nr. 14287, nr. 14286, nr. 14285.
20. S-a luat cunoștință de referatul nr. 14392, prin care doamna conf. Lazăr și domnul prof. Lazăr
solicită aprobarea în regim de urgență a referatelor de deplasare externă la Universitatea din
Pretoria, Africa de Sud. Referatul este însoțit de e-mailul nr. 14368, prin care Biroul de relații
internaționale și programe comunitare confirmă necesitatea efectuării acestor mobilități
Erasmus. Referatele se transmit la Facultatea de Inginerie pentru avizare, conform procedurii în
vigoare.
21. S-a luat cunoștință de Rapoartele portalului Edumanager.ro, înregistrate cu nr. 14339, 14341 și
s-a aprobat procesul-verbal de acceptanță nr. 14338.
22. S-au aprobat referatele nr. 14275 și 14276.
23. S-au aprobat toate situațiile financiare pentru luna august 2017: Inginerie – 14281-82, Litere –
14137-39, Științe – 14335-37, Științe Economice – 14313-15, FȘMSS – 14332-14334, DPPD –
13982. Se va solicita Serviciului Contabilitate situația financiară cu sold zero, care se va
transmite facultăților în vederea întocmirii situațiilor financiare proprii cu sold zero.
Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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