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Nr. 24700/1/13.12..2017
Minu
uta
Ședin
nței extraorddinare a Co
onsiliului dee Administraație
din ddata de 13 decembrie
d
2017
S-a aprobat referatul nr.
n 24472, pprin care do
oamna contabil-șef proopune sumeele de prem
miere a
1. S
ccomponențillor echipelo
or reprezenntative ale Universitățții, pentru rrezultatele obținute înn anul
uuniversitar 2016-2017.
2
2. S
S-a luat cunnoștință de termenii
t
Acctului adițio
onal nr. 3 laa Contractuul instituțion
nal pe anul 2017,
înnregistrat cuu nr. 24208
8, și a Actuului adiționaal nr. 3 la Contractul
C
ccomplementtar pe anul 2017,
înnregistrat cuu nr. 24209.
3. S
S-a aprobat referatul nr. 24260, pprin care Faacultatea de Inginerie ppropune comisia de cooncurs
ppentru ocupaarea posturiilor de șef llucrări, poziiția nr. 9 din
n Statul de ffunții și de personal diidactic
aal Departam
mentului de inginerie
i
și managemen
nt, mecatron
nică și desccrierea postu
ului.
4. S
S-a aprobat referatul nr.
n 24440, pprin care Faacultatea dee ȘMSS prropune com
misiile de cooncurs
ppentru ocupparea posturrilor de lecttor universiitar, pozițiile nr. 15 șii 16 din Sttatul de funncții și
ppersonal diddactic al Departamentuului de educație fizică și
ș performannță sportivăă, pozițiile nr.
n 16,
117, 18 și 19,, din Statul de funcții aal Departam
mentului de kinetoterappie și terapiee ocupaționnală, și
ddescrierile acestor
a
postu
uri.
5. S
S-a aprobat referatul nrr. 24608, prrin care Serv
viciul de resurse umanne și salarizaare propunee plata
ddrepturilor salariale pentru persoonalul didaactic, didacctic auxiliar
ar și nedidaactic să see facă
respectând prevederile
p
Legii nr. 1153/2017. Domnul
D
recctor inform
mează că nu
u sunt încă foarte
cclare regulille pe baza cărora
c
se voor recalculaa salariile în
n anul 20188 și că, în baza
b
acesteei legi,
tooate contracctele de mun
ncă trebuie modificate.
6. S
S-a aprobat Situația privind
p
stabbilirea contrribuției cătrre bugetul de stat, co
onform OU
UG nr.
660/2017 penntru modificcarea și com
mpletarea Legii
L
nr. 448/2006 privvind protecțția și promoovarea
ddrepturilor persoanelor
p
cu handicapp, pentru lu
una noiembrrie 2017.
7. S
S-a aprobatt referatul nr. 24534,, prin caree doamna prof. Cojoocariu propune contraactarea
pproiectului de
d mobilitate pentru c ercetători, cod
c PN-III--P1-1.1-MC
C-2017-0432
2, declarat admis
înn urma com
mpetiției.
8. S
S-a luat cunoștință de OMEN
O
nr. 55473/07.11..2017 (UBc 24573) penntru aprobaarea Metodoologiei
pprivind evalluarea anuaală a activiității cluburrilor sportiv
ve universittare și a flluxurilor afferente
pprocesului de
d alocare a subvențiiloor de la bugeetul de stat pentru clubburile sportiv
ve studențești din
subordinea Ministerulu
ui Educațieei Naționalle și din subordinea
s
instituțiilor de învățțământ
superior de stat.
s
9. N
Chiriac (Tooma) V. Vio
Nu s-a aprobbat e-mailul nr. 24565 , prin care absolventa
a
orica, a Funndației
C
Chemarea Iași,
I
Institu
utul de Învvățământ Superior
S
Paarticular „M
Mihai Emin
nescu” Bottoșani,
F
Facultatea de
d Litere, specializareea Franceză – Român
nă, solicităă susținereaa examenullui de
fi
finalizare a studiilor la Facultattea de Liteere. Prin reegulamentuul de finaliizare a stuudiilor,
U
Universitateea nu mai orrganizează eexamene dee selecție peentru studii uuniversitaree de lungă durată,
d
cci numai penntru studii universitare
u
de licență. Se poate ad
dresa unei al
alte universități.
10. S
S-a aprobat cererea nrr. 24314, pprin care absolventa Ardeleanu
A
D. Svetlan
na (DPPD, 2007)
solicită elibeerarea dupliicatului la fooaia matrico
olă, anexă laa Certificatuul DPPD.
11. S
S-a aprobat cererea nrr. 24529, pprin care sttudenta Ferrenț Cristinna-Daniela (KMS, anuul III)
solicită anullarea decizieei de exmatrriculare și trecerea în anul
a suplimeentar III.
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12. S-a luat cunoștință de cererea nr. 24581, prin care DPPD solicită repartizarea unui student pe
locul de bursă de formare/ perfecționare/ practică, pe perioada rămasă din semestrul I. Locul se
va ocupa la selecția următoare, după data de 01.01.2018.
13. S-a aprobat cererea nr. 24697, prin care organizația Erasmus Student Network (ESN) Bacău
solicită decontarea participării la Platforma Național de la Constanța, din perioada 1417.12.2017. Sumele se vor înregistra ca sprijin acordat Ligii Studențești.
14. S-a aprobat referatul nr. 24230, prin care Facultatea de Inginerie propune facturarea taxelor de
participare și publicării lucrărilor, care vor fi susținute de studenții-doctoranzi ai Universității în
anul 2018, și achitarea acestora de către Universitate.
15. S-a aprobat referatul nr. 24607, prin care Facultatea de Inginerie propune să suporte în întregime
costurile aferente organizării cursului de Franceză tehnică, anii I și II.
16. S-a aprobat referatul nr. 24618, prin care Restaurantul Universității solicită întreruperea
activității în perioada 22.12-05.01.2018, pe durata vacanței studenților, pentru efectuarea
inventarierii anuale și acordarea liberelor personalului.
17. S-au aprobat referatele nr. 24563 și 24575, prin care Serviciul de achiziții publice propune
comisiile de evaluare a ofertelor din procedura tip „procedura simplificată” pentru achiziția de
„Vibrator laser cu scanare” și „Profilometru optic”, respectiv „Servicii de pază”.
18. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 24625, nr. 24626 și nr. 24627.
19. S-a aprobat referatul nr. 24450, prin care domnul conf. Moșneguțu solicită încheierea unui
contract de muncă suplimentar pentru contractul de cercetare nr. 2 din 11.12.2017, valabil până
la 28.02.2018.
20. S-au aprobat următoarele referate pentru deplasare în străinătate: nr. 24571 - în Belgia și nr.
24572 – în Republica Moldova.
21. Domnul prof. Nedeff informează că s-au schimbat criteriile de evaluare a activității de cercetare,
astfel că nu mai este luată în considerare afilierea cadrelor didactice pensionare sau din exterior,
decât dacă sunt în colective cu cadre didactice din Universitate. În aceste condiții, vom avea tot
mai puține rezultate, și, pentru a rezolva acest lucru, pe viitor, colectivele de cercetare trebuie să
fie mixte. Domnul rector reamintește că raportarea activității științifice este factor decisiv în
stabilirea finanțării pentru anul 2018 și trebuie tratată cu cea mai mare responsabilitate posibilă.
Domnul prorector Mârza solicită mai multă responsabilitate din partea facultăților. Domnul
rector propune ca toate revistele Universității să utilizeze clasificarea D.O.I. a lucrărilor. Toți
directorii de reviste vor lua legătura cu domnul protector Mârza pentru această codificare.
22. Doamna prorector Romedea revine cu solicitarea de transmitere a structurii pe discipline pentru
afișarea pe site, atât în limba română cât și în engleză și franceză. CA solicită doamnei prorector
să transmită decanilor termen de realizare și să stabilească responsabili pentru fiecare program
de studii.
23. CA a decis ca decizia de reînmatriculare a studentului Balazs să rămână valabilă până la
primirea răspunsului MEN la adresa noastră UBc 22370, întrucât retragerea acestuia s-a făcut
pentru respectarea regulamentelor interne ale Universității, fără a avea indicațiile din adresa
MEN nr. 24068, privind respectarea capacității de școlarizare.
24. Domnul rector solicită verificarea platformei „Study in Romania„ pentru verificarea
programelor de studii. Este o cerință a contractului de finanțare.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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