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Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
din data de 11 ianuarie
i
2018
1. S
S-a luat cunnoștință de situația finnanciară provizorie a Universitățții pe luna decembrie 2017,
înnregistrată cu
c nr. 346. S-a aprobatt propunereea domnuluii rector, avâând în vederre sfârșitul de an,
cca facultățille cu sold
d negativ ssă fie ajutaate, prin compensare
c
din fondu
ul de dezvvoltare
innstituțional și cel de ch
heltuieli com
mune, pentrru aducereaa soldurilor la zero. Acceste facultăăți vor
luua măsurilee necesare ca
c departam
mentele să nu
n aibă sold negativ, peentru a aveaa un nou staart, cu
aanul 2018. Acoperirea cheltuieliloor unei faccultăți/ depaartament cuu sold negaativ se va realiza
r
cconform art.. 17 din Reg
gulamentul de normaree și salarizarre.
2. S
S-a aprobat Lista candiidaților însccriși la conccursul pentru ocuparea posturilor didactice vaacante
ppublicate în MOf nr. 16
647/24.11.20017, înregisstrată cu nr. 330.
3. S
S-a aprobatt Lista can
ndidaților, ccare au obțținut avizul juridic, în
înscriși la concursul pentru
p
oocuparea poosturilor did
dactice vacaante publicaate în MOf nr. 1647/244.11.2017, înregistrată
î
cu nr.
3331.
4. S
S-a aprobatt Calendaru
ul probelorr de concu
urs pentru ocuparea pposturilor didactice
d
vaacante
ppublicate în MOf nr. 16
647/24.11.20017, înregisstrat cu nr. 332.
3
5. S
S-a luat cunnoștință de publicarea
p
în Monitoru
ul Oficial al
a Românieii a OMEN 5643/12.122.2017
(U
UBc 254655), pentru modificarea
m
a OMENCȘ
Ș nr. 6125/2016 privinnd aprobareea Metodollogieiccadru de orgganizare și desfășurare
d
a examenelor de licen
nță/ diplomăă și disertațiie. Prin adreesa nr.
1105, MEN anunță
a
publiicarea acestu
tui ordin pen
ntru actualizzarea regulaamentelor universitățilo
u
or.
6. S
S-a luat cunnoștință de adresa nr.. 189, prin care MEN
N ne reamin
intește că începând cuu anul
uuniversitar 2018-2019,
2
anul pregăătitor de limba român
nă pentru ccandidații care
c
doresc să se
înnscrie la programe de studii în lim
mba românăă în învățăm
mântul univeersitar sau postunivers
p
itar se
oorganizează și funcționează în insttituțiile de învățământ
î
superior acrreditate, în urma evaluuării în
vvederea acrreditării an
nului pregăt
ătitor de lim
mba român
nă, realizatte de ARA
ACIS. S-a decis
înntocmirea dosarului
d
dee evaluare înn vederea accreditării.
7. S
S-a luat cunooștință de apariția
a
în M
Monitorul Oficial al României a Leegii bugetullui de stat pe
p anul
22018/ 03.01.2018, înreg
gistrată cu nnr. 51.
8. S
S-a luat cunnoștință de apariția OU
UG nr. 108//20.12.2017
7 (UBc 253 58) privind
d prorogareaa unui
teermen, din OG nr. 57/2
2002 privindd cercetareaa științifică și dezvoltarrea tehnolog
gică.
9. S
S-a luat cunoștință de e-mailul
e
nr. 25328, prin
n care Birou
ul de adminnistrare fond
duri structurrale ne
innformează că MDRA
APFE, în caalitate de Autoritate
A
de
d Manageement, a laansat, în daata de
220.12.2017, un apel dee propuneri pentru Programul Opeerațional Coomun Rom
mânia – Republica
M
Moldova 2014-2020.
10. S
S-a luat cuunoștință dee referatul nr. 269, prin
p
care Facultatea
F
dde Științe solicită annularea
suspendării din funcția de prodecan
an a doamneei conf.univ
v.dr. Cerasella-Gloria Crrișan, întruccât, cu
ddata de 30 noiembrie
n
20
017, soldul facultății a devenit pozzitiv. Soliciitarea se va aproba, daccă este
ccazul, după primul bilanț lunar de venituri și cheltuieli, în
î urma apliicării noilorr prevederi legale
pprivind salarrizarea.
11. S
S-a aprobat referatul nrr. 270, prinn care Faculltatea de Șttiințe solicittă susținereea domnuluii prof.
P
Popa Valeriuu pentru a deveni
d
cetățțean de onoaare a municipiului Bacăău.
12. S
S-a luat cunoștință de Hotărârile
H
C
Consiliului ARACIS
A
din data de 2 1.12.2017, publicate pe siteuul ARACIS și înregistrrate cu nr. 225350, prin care prograamul de stuudii Tehnollogia inform
mației
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este reevaluată cu calificativul încredere și 60 de locuri, capacitate de școlarizare (creștere de la
50 de locuri).
13. S-a aprobat referatul nr. 71, prin care Facultatea de Științe prezintă lista studenților care vor
ocupa locurile redistribuite de la Facultatea de Inginerie.
14. S-au aprobat următoarele cereri de anulare a deciziilor de exmatriculare pentru neplata taxelor
de școlarizare: nr. 68 – Lungu Răzvan (IAST, anul II), nr. 69 – Zota Cosmin-Iulian (Info, III),
nr. 151 – Luncașu Andreea-Maria (Info, III), nr. 152 – Gherghel Adrian-Cătălin (Mate, III), nr.
153 – Grosu Alina-Andreea (Info, II), nr. 154 – Cojocaru Dumitru-Daniel (MD, II).
15. S-a aprobat cererea nr. 362, prin care studentul Chelmuș Ștefan-Alexandru (Info, III, a doua
facultate) solicită înscrierea la DPPD, anul III, pentru a doua specializare.
16. S-au aprobat cererile de anulare a deciziei de exmatriculare și trecere în an suplimentar: nr. 160
– Stoian Bogdan-Nicușor (EFS, IFR, III), nr. 338 – Harpa Brăduț-Victor (EPM, III).
17. S-a luat cunoștință de referatul nr. 238, prin care Facultatea de Inginerie prezintă locurile cu
finanțare de la buget care au devenit vacante cu data de 01.01.2018, în vederea redistribuirii
către alte facultăți. Se va respecta regula de la redistribuirile anterioare, cu aprobarea
specializărilor la care se redistribuie la următoarea ședință de CA. Beneficiarii locurilor vor intra
la buget cu data de 01.01.2018, returnându-se către aceștia eventuale taxe achitate pentru
perioada de după 01.01.2018. Locurile bugetate care devin vacante după data de 01.01.2018
rămân la facultate, fără redistribuirea lor până la sfârșitul anului universitar.
18. S-a aprobat referatul nr. 236, prin care Facultatea de Inginerie prezintă studenții cu taxă care vor
trece în regim de finanțare de la buget, cu data de 01.01.2018.
19. S-a aprobat cererea nr. 227, prin care studenta-doctorandă Curlicovschi Alisa solicită cazare
gratuită în căminele Universității, în perioada 10-11.01.2018.
20. S-a aprobat referatul nr. 206, prin care DCP propune invitația oficială adresată clienților externi
(angajatori de pe piața muncii din județul Bacău), în vederea implicării în anchetele privind
competențele absolvenților Universității. Domnul rector solicită facultățile să sprijine DCP în
această acțiune.
21. S-a aprobat cererea nr. 237, prin care domnul ing. Andone solicită continuarea activității pe
perioadă determinată, începând cu data de 08.02.2018. Contractul se va încheia cu 4 ore pe zi.
22. S-a aprobat cererea nr. 181, prin care doamna dr.ing. Bucuroiu solicită continuarea activității pe
perioadă determinată, începând cu data de 07.02.2018. Contractul se va încheia cu 4 ore pe zi.
Domnul rector precizează că în noile condiții legislative la două posturi vacante se poate angaja
o singură persoană, de aceea noile contracte vor avea câte 4 ore pe zi, pentru ca împreună să
poată constitui doar o singură normă.
23. S-a aprobat Raportul de activitate nr. 309, întocmit de domnul Duță, pentru luna decembrie
2017.
24. S-au aprobat următoarele referate de deplasare în străinătate: nr. 74 – în Azerbaijan, nr. 267 și
nr. 268 – în Cehia.
25. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 299, nr. 365, nr. 354, nr. 182, nr. 107, nr. 83,
nr. 36, nr. 24, nr. 20, nr. 441 și nr. 442.
26. S-a aprobat referatul nr. 372, prin care Departamentul de management propune introducerea în
sistem a formularului F 603.18/ Ed.01 – Proces-verbal recepție la terminarea lucrărilor și revizia
formularului F 327.09/ Ed. 02 – Declarație de imparțialitate.
27. S-a luat cunoștință de rapoartele de activitate al portalului Edumanager, înregistrate cu nr. 231 și
233.
28. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, la
data de 01.01.2018, înregistrat cu nr. 180.
29. S-a luat cunoștință de Procesul-verbal nr. 25520, încheiat cu ocazia inventarierii imobilelor
corporale executate până la data de 29.12.2017.
30. S-a aprobat Declarația rectorului cu privire la admiterea 2018, înregistrată cu nr. 334.
31. Domnul rector informează că s-au încheiat colaborări pentru reprezentarea Universității în
străinătate, în vederea racolării de candidați. Aceste colaborări nu implică financiar
Universitatea și nu oferă exclusivitate, totuși pentru încurajarea candidaților care vor veni la
studii prin acești colaboratori, se propune scutirea de la plata taxei de evaluare a dosarului, de 50
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de euro, întrucât evaluarea va fi făcută chiar de către colaboratori. Universitatea verifică dosarul
și asigură transmiterea candidaturilor la Ministerul Educației Naționale, în vederea emiterii
scrisorilor de acceptare. Colaboratorii vor asista candidații inclusiv în obținerea vizelor de
studii.
32. Studenții cu taxă de la anul pregătitor nu beneficiază de legitimații de transport, întrucât nu sunt
înscriși la unul din ciclurile de studii universitare de licență, master sau doctorat. Singura
categorie de studenți care beneficiază de legitimații de transport în anul pregătitor sunt etnicii
români, cu finanțare de la buget, cu sau fără bursă.
33. Referitor la discuțiile avute în cadrul ședințelor CNR, cu privire la acordarea burselor, până la
apariția unor reglementări clare, CA aprobă ca actualul Regulament de burse să se aplice pentru
perioada semestrul I. În cazul în care apar reglementări restrictive, Universitatea va oferi
numărul de burse corespunzător din venituri proprii.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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