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Nr. 23435/1/23.11..2017
Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
din ddata de 23 noiembrie 20
017
S-a luat cunnoștință dee adresa nr . 23010, prrin care Co
oaliția Națiională penttru Modernnizarea
1. S
R
României, Alianța
A
Beneeficiarilor ppentru Absorbția Fondu
urilor Structturale ne sollicită aderarrea. Sa hotărât alăăturarea acesstei asociațiii, cu condițția să nu dev
vină o organnizație polittică.
2. S
S-a luat cunooștință de teermenii Acttului adițion
nal nr. 2 la contractul
c
innstituțional pe anul 20117, nr.
223368, și a actului
a
adițional nr. 2 laa contractull complementar, nr. 233369.
3. S
S-au aprobaat următoarrele cereri de înscriere la prograamul de foormare psih
hopedagogiccă: nr.
223301 – Drăăghici Larissa, nr. 233002 – Cojan Ana-Raluca, nr. 2330 5 – Hrib Io
oana, nr. 233306 –
A
Afilipoaie Florin-Doru,
F
, nr. 23304 – Fîntânaru
u Adrian, nr.
n 23303 – Fotache Adrian-Cătăl
A
lin, nr.
222923 – Rottariu (Alexaandru) Ionella-Mariana (anul III, în
n regim cu ttaxă, ca urm
mare a faptuului că
reface anul II la Biologie), nr. 23357 – Petrache (B
Bursuc) M
Mia (postuniiversitar niivel I,
A
Administrațiie publică),, nr. 23356 – Jaravetee (Macovei)) Cristina (ppostuniverssitar nivel II),
I nr.
223307 – Măciucă
M
Măădălina-Elenna. CA a hotărât
h
prellungirea înnscrierilor pentru
p
proggramul
ppsihopedagoogic până laa data de 15 decembrie 2017.
4. S
S-a aprobat referatul nr. 22990, priin care Facu
ultatea de In
nginerie proopune studen
nții care vorr trece
ddin regim cuu taxă la fără taxă.
5. S
S-a aprobat referatul nr.
n 23372, prin care Facultatea de Ingineriie solicită aprobarea bursei
sociale studeentului Ciocîrlea Ionuțț-Cătălin, pentru care s-a
s făcut o greșeală maaterială. Buursa se
vva acorda diin fondurile Universitățții.
6. S
S-a aprobat referatul nrr. 23375, pprin care Faacultatea de Inginerie ppropune aco
ordarea burrsei de
aj
ajutor sociall ocazional de
d maternitaate studentu
ului Buzatu C. Petrișorr.
7. S
S-a aprobat adresa nr. 22954, prinn care Asocciația Liga Studențeasccă din Univ
versitatea „V
Vasile
A
Alecsandri” din Bacău solicită caazarea în căăminul nr. 4 a celor doouă persoan
ne invitate pentru
p
oorganizarea Balului Bo
obocilor 20117, din 28.1
11.2017. Caazarea se vaa efectua în regim gratuuit, cu
înnregistrareaa costurilor ca sprijin all Universităății pentru Liga
L Studențțească.
8. S
S-a aprobat referatul nr.
n 22873, pprin care sttudenta-docttorand Rus ăi (Ferenț) Laura (Inggineria
m
mediului, annul V) solicită schim
mbarea titlu
ului tezei de doctorat în „Impacctul exploattărilor
ppetroliere assupra solurilor în zonaa Moinești, județul
j
Bacă
ău”.
9. S
S-a aprobat referatul nr.
n 23397, pprin care Departament
D
tul de manaagement prropune revizuirea
m
manualului integrat
i
de managemen
m
nt și anulareea procedurii operaționnale PO 04.0
01 – Identifficarea
pproceselor.
10. S
S-a aprobat Contractul colectiv de muncă la nivelul
n
Univ
versității, înrregistrat cu nr. 23312.
11. S
S-a aprobat cererea nr. 23359, prinn care dom
mnul ing. Sillviu-Cristinnel Chiriac solicită
s
acorrdarea
cconcediului fără plată, în perioadaa 01.12.2017
7 – 01.12.2
2018. Domnnul rector menționează
m
ă că pe
pperioada acordării con
ncediului făără plată nu
u se poate face revennire, dacă a fost angaj
ajată o
ppersoană pe perioadă deeterminată, chiar dacă nu
n este men
nționat în coontractul co
olectiv de muncă.
m
12. S
S-a aprobat referatul nrr. 22914, priin care doam
mna conf. Mâță
M solicittă contractarrea proiectuului de
m
mobilitate pentru cercettători, cod P
PN-III-P1-1.1-MC-2017-0432.
13. S
S-a aprobat referatul nr.
n 23321, prin care Serviciul de
d achiziții publice in
nformează despre
d
nnecesitatea amânării achiziției reeparației firrmei lumino
oase de pee corpul D.. Este nevooie de
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refacerea referatului de necesitate pentru stabilirea unei valori corecte și efectuarea lucrărilor la
instalația de alimentare cu energie electrică a firmei.
14. S-au aprobat referatele nr. 22890, nr. 23311 și adresa nr. 23428.
15. S-a luat cunoștință de referatul nr. 23340, prin care Facultatea de ȘMSS prezintă echipa cu care
va participa la Festivalul Internațional al Tinereții, Științei și Sportului (FITSPORT), care se va
organiza la Iași, în perioada 24-26.11.2017.
16. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 22951, nr. 22991, nr. 22948, nr. 22992 și 93,
nr. 23015, nr. 22757, nr. 22441, nr. 22756, nr. 23408, nr. 23380.
17. S-a aprobat Buletinul informativ al Universității pe luna octombrie 2017, înregistrat cu nr.
23360.
18. S-a luat cunoștință de referatul nr. 23396, prin care Serviciul RUS solicită ca actele, pentru plata
activităților desfășurate în luna decembrie 2017, să se facă în decembrie, iar plata, în cadrul
proiectelor FDI, să se facă în luna ianuarie 2018.
19. S-a aprobat cererea nr. 23416, prin care studenta Ghiorghieș Naomi-Petronela solicită anularea
deciziei de exmatriculare la sfârșitul anului universitar 2016-2017, pentru neplata taxei de
școlarizare.
20. S-a aprobat cererea nr. 23427, prin care doamna prof. Tapalagă (Doboș) I. Monica solicită
înlocuirea îndrumătorului științific, doamna conf. Balan, care este în concediu prenatal, cu
doamna conf. Amălăncei, și susținerea lucrărilor și inspecției finale până la data de 15.12.2017,
întrucât și candidata la gradul I va intra în concediu de maternitate. DPPD va întocmi în regim
de urgență documentația necesară pentru obținerea aprobării MEN.
21. Doamna prorector Romedea informează că studenții căminiști solicită instalarea de mașini de
spălat și uscătoare în cămine. S-a hotărât verificarea achizițiilor de mașini de spălat și instalarea
acestora pe fiecare etaj din cămine.
22. Domnul rector solicită o evidență financiară separată pentru SAS, pentru că MEN va finanța
societățile antreprenoriale studențești prin proiecte FDI. Consola SAS va fi înregistrată ca suport
din partea Universității.
23. Având în vedere discuțiile de la ultimul CNR, studenților cu vârsta peste 26, la 01.10.2017, nu li
se mai eliberează legitimații de transport CFR, iar celor cărora li s-au eliberat li se vor retrage, și
se li va șterge din RMU dreptul de călătorie gratuit, chiar dacă nu vor preda legitimațiile.
24. Doamna prorector Buzoianu a prezentat premiile obținute de Universitate la Gala Edumanager
2017.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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