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Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
din ddata de 26 octombrie 20
017
1. S
S-a luat cunnoștință de e-mailul
e
nr. 21185, priin care Asocciația Susținnerea Inițiaativelor Sănătoase
nne solicită organizarea
o
campaniei de informaare cu privirre la riscuriile pe care implică inffecțiile
uuro-genitale în cadrul universitățiii noastre. Liga
L
Studen
nțească și D
DGA se vo
or implica pentru
p
bbuna desfășuurare a cam
mpaniei.
2. S
S-a aprobat referatul nr.
n 21117, pprin care do
oamna contabil-șef proopune deblo
ocarea din soldul
U
Universitățiii a sumei dee 500.000 llei pentru plata drepturrilor salariaale potrivit Legii
L
nr. 855/2016
și OUG nr. 63/2017. S-a aprobaat că suma totală pen
ntru care see solicită deblocare
d
esste de
22.200.000 leei, conform adresei nr. 21118.
3. S
S-a aprobat ca suma răămasă din sponsorizărrile SIF Mo
oldova să ffie folosită pentru acorrdarea
bburselor de performanță
p
ă, în semesttrul I (2017--2018).
4. S
S-a aprobat referatul nr.
n 21216, pprin care Facultatea
F
de
d Științe soolicită treceerea veniturrilor și
ccheltuielilor aferente programului de studii PIPP,
P
de laa Facultateaa de Științe la Facultattea de
L
Litere și a veeniturilor șii cheltuieliloor aferente DPPD
D
la Facultatea dee Științe. Trrecerea se va
v face
ccu data de 01.10.2017, 3 luni Literre și 9 luni Științe.
Ș
5. S
S-a aprobat referatul nr.
n 21235, pprin care Facultatea
F
de
d Litere soolicită prelu
uarea spațiilor de
înnvățământ în
î care și-au
u desfășuraat activitateaa programele PIPP și SSIE, cât și soldurilor
s
a
acestor
pprograme dee studii.
6. S
S-a luat cunnoștință de Repartizareea veniturillor și cheltuielilor pe conducătorri de doctorat, la
sfârșitul luniii septembriie, înregistraate cu nr. 20
0784-92.
7. S
S-a aprobat referatul nrr. 21197, prrin care ȘSD propune ca, începânnd cu anul universitar 201822019, valoarrea taxei peentru studeenții admiși în regim cu
c taxă să ffie de 7000
0 lei și moddul de
ddefalcare a acesteia
a
pe categorii
c
dee cheltuieli.
8. S
S-a aprobatt cererea nr.
n 20783, pprin care studentul-do
s
octorand PPetroiu Ionu
uț-Narcis soolicită
pprelungirea programulu
p
ui de cercetaare științificcă începând cu 01.10.20017.
9. S
S-a aprobat cererea nrr. 21102, prrin care stu
udentul-doctorand Russu Victor solicită mobbilitate
ddefinitivă dee la forma de
d învățăm
mânt cu frecv
vență, cu bursă, la forrma de învăățământ freccvență
redusă, bugeet, începând
d cu anul unniversitar 20
017-2018.
S-a aprobat cererea nr. 21103, prinn care stud
denta-doctorrand Pârvașșa Mădălinaa-Ștefania solicită
10. S
aacordarea buursei eliberaate prin treccerea domnu
ului student-doctorand Petroiu la forma
f
FR.
11. S
S-a aprobat adresa nr. 20882,
2
prinn care Asociația Liga Studențească
S
ă propune studenții
s
caare vor
bbeneficia dee burse din
n fondurilee Universităății, pentru implicareaa studențilo
or în probllemele
U
Universitățiii.
12. S
S-a aprobat cererea nr. 20734, prrin care stu
udenta Berillov Ana soolicită înscrierea la currsurile
D
DPPD.
13. S
S-a aprobatt adresa nr. 21232, prrin care ASCOR
A
Filiala Bacău solicită sființirea căm
minelor
studențești. Acțiunea
A
see va face nuumai în camerele în caree studenții ssunt de acorrd.
14. S
S-a aprobat referatul nr.
n 20976, pprin care Facultatea
F
de
d Științe ssolicită sem
mnarea regisstrelor
m
matricole alle DPPD, pentru absollvenții 2017
7, de către actualul dirrector, doam
mna conf.unniv.dr.
C
Carmen-Viooleta Popesccu.
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15. S-a aprobat referatul nr. 21224, prin care Departamentul de management propune revizuirea
formularului F 38.07/Ed. 03 – Comunicare diferențe/ transfer.
16. S-a aprobat Programul de instruire – testare SSM, înregistrat cu nr. 21229.
17. S-a luat cunoștință de referatul nr. 21195, prin care Facultatea de Litere propune revenirea la
punctajele de evaluare din anul 2014, ca repere minime obligatorii pentru activitatea de
cercetare, întrucât cele actuale au o creștere foarte mare. Se va respecta regulamentul în vigoare.
18. S-a luat cunoștință de HG 751/11.10.2017 (UBc 20770) pentru modificarea anexei la HG nr.
327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la
contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare.
19. S-a aprobat referatul nr. 21186, prin care BRIPC propune plata cadrelor didactice implicate în
testul de competență lingvistică din cadrul celei de-a doua runde de selecție Erasmus+, pentru
mobilitățile 2017-2018.
20. S-a aprobat cererea nr. 21153, prin care domnul prof. Stan solicită continuarea activității cu data
de 06.11.2017, ca urmare a pensionării, având în vedere că este conducător de doctorat. Se va
supune aprobării Senatului.
21. S-a aprobat referatul nr. 21198, prin care doamna prof. Fînaru, în calitate de director al
proiectului CNFIS InterSUD-TC solicită completarea componenței echipei de implementare a
proiectului, cu alți patru membri.
22. S-a aprobat Tabelul centralizator cu obiectele de inventar propuse pentru casare pentru anul
2017, înregistrat cu nr. 21134.
23. S-a aprobat referatul nr. 21091, prin care președintele Senatului universitar propune înființarea
unei bariere automate, cu supraveghere video, la intrarea în universitate, din spatele corpului D,
cu program 7-21, pentru reducerea aglomerației din poarta principală.
24. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 20881, nr. 21107, nr. 21187 și nr. 21188.
25. S-au aprobat următoarele referate de deplasare în străinătate: nr. 20909 - în Lituania, nr. 21059 în Republica Moldova, nr. 21217 și nr. 21218 - în Belgia.
26. S-a luat cunoștință de Rapoartele de activitate ale portalului național EduManager înregistrate
cu nr. 19287 și 19289.
27. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data
de 02.10.2017, înregistrat cu nr. 21257.
28. S-a aprobat referatul nr. 21258, privind plata comisiei centrale de admitere, pentru sesiunea
septembrie 2017.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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