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Minu
uta
Connsiliului de Administraț
A
ție
din data de 25 ianuarie
i
2018
S-a luat cunnoștință de termenii
t
conntractului in
nstituțional și ai contraactului com
mplementar pentru
p
1. S
aanul 2018, înnregistrate cu
c nr. 1248 și 1247.
2. S
S-a luat cunnoștință de OMEN
O
nr. 3024/08.01
1.2018 (UBc 996) privvind încadraarea în activvitatea
dde creare de programe pentru
p
calcuulator.
3. S
S-a aprobat Raportul privind activvitatea de au
udit public intern afereentă anului 2017, înreggistrat
ccu nr. 1346.
4. S
S-a luat cunnoștință de Legea nr. 39/19.01.2
2018 (UBc 1274) privvind luareaa unor măssuri în
ddomeniul înnvățământului și cercettării, precum
m și în ceeaa ce priveștee plata sum
melor prevăzzute în
hhotărâri judeecătorești deevenite execcutorii în peerioada 01.0
01-31.12.20013.
5. S
S-a luat cunnoștință de OMEN
O
nr. 5675/18.12
2.2017 (UBc 997) privvind corelarea prin trannsfer a
nnumărului de
d locuri înttre cicluri dde studii uniiversitare șii numărul dde locuri – granturi de studii
(anul I) finaanțate de la bugetul de stat din insstituțiile de învățământt superior dee stat pentruu anul
uuniversitar 2017-2018.
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6. S
S-a aprobat e-mailul nrr. 995, prinn care SC Siemens
S
SR
RL Bucureștti ne propun
ne organizaarea în
pparteneriat, la
l Universittate, a unui curs de opeerare prograamare CNC8840Ds.
7. S
S-a aprobatt Registrul riscurilor la nivelul Universității, actualizzat la dataa de 31.12.2017,
înnregistrat cuu nr. 1271.
8. S
S-a aprobat Buletinul in
nformativ all Universităății pe luna decembrie
d
22017, înregiistrat cu nr. 1270.
9. S
S-a aprobat referatul nrr. 1244, prinn care Faculltatea de Știiințe ne proppune compo
onența com
misiilor
ppentru coloccviul de adm
mitere la graadul didacticc I, seria 20
018-2020.
10. S
S-a aprobatt referatul nr. 1297, pprin care Biroul
B
de RIPC
R
soliccită suplimeentarea graantului
E
Erasmus+ pentru
p
o studentă cu nnevoi speciiale, beneficciară a unuui stagiu dee studii (SM
MS) în
semestrul II al anului un
niversitar 20017-2018.
11. S
S-a luat cunnoștință dee adresa nrr. 1116, priin care Asociația Ligga Studențeească ne prrezintă
rezultatele soondajului reealizat la Caantina – Restaurant a Universității
U
i.
12. S
S-a aprobat referatul dee necesitate nr. 983, priin care Facu
ultatea de Innginerie pro
opune achiziiția de
m
materiale proomoționale pentru orgaanizarea carravanei adm
miterii.
13. S
S-a aprobat cererea nrr. 1184, priin care doaamna conf. Crețu soliccită efectuaarea unor ore
o de
ppregătire penntru bacalau
ureat, la Lim
mba și literaatura român
nă, în perioaada 21.02-25
5.05.2018.
14. S
S-au aprobatt referatele de necesitatte nr. 1016, nr. 1014, nr.
n 1272, nr.. 1329 și nr.. 1328.
15. S
S-au aprobatt următoareele referate ppentru deplaasare în Gerrmania: nr. 1122, nr. 1124 și nr. 1123.
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16. S
S-a aprobaat cererea nr.
n 1310, pprin care absolventul
a
Tanase D
David-Gheorrge (Matem
matică,
ppromoția 1966) solicită eliberarea dduplicatului la foaia matricolă aneexă la diplom
mă.
17. S
S-a aprobat referatul nrr. 1378, prinn care Facu
ultatea de In
nginerie proopune înscriierea la currsul de
cconversie profesională
p
ă Informati că, 3 sem
mestre, a do
oamnei Iftiimie Elenaa și complletarea
R
Regulamentuului de adm
mitere cu pprevederea că
c pentru cursurile
c
cuu durata de 3 semestree, care
înncep cu sem
mestrul al II-lea, înscrieerile să se faacă până la sfârșitul sem
mestrului I.
18. S
S-a aprobat Raportul asupra
a
sisteemului de control inteern manageerial la dataa de 31.12.2017,
înnregistrat cuu nr. 1148.
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19. S-a aprobat referatul nr. 1017, prin care Direcția Generală Administrativă propune Comisia de
recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Modernizare cantină”.
20. S-au avizat următoarele cereri de susținere a examenului de licență la Facultatea de Litere, ale
unor absolvenți de la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, promoția 2017,
engleză-română: nr. 251 – Haidău Ștefania, nr. 250 – Trașcă Alis-Diana, nr. 253 – Pepene
Elena-Daniela, nr. 252 – Șerban (Damian) Mihaela-Vasilica și nr. 254 – Dijmărescu (Palade)
Bianca-Ramona.
21. S-a aprobat Fișa stagiului de practică, la proiectul Ecultfood, înregistrată cu nr. 1335.
22. S-a aprobat referatul nr. 1313, prin care Facultatea de ȘMSS propune taxa pentru programul de
studii TO, în anul 2018-2019, anul I de studii.
23. S-au aprobat referatele nr. 1258 și 1258, prin care Facultatea de Inginerie propune comisiile de
admitere și colocviu final pentru cursurile de specialitate: „Pregătire teoretică în domeniul
instalațiilor electrice, necesară candidaților la examenul de autorizare organizat de ANRE” și
„Pregătire teoretică pentru dobândirea/ prelungirea valabilității calității de verificator de
proiecte, responsabil tehnic cu execuția și expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul
instalațiilor electrice”.
24. S-au aprobat referatele nr. 891, nr. 1380 și nr. 1268.
25. S-a aprobat referatul nr. 1309, prin care Facultatea de ȘMSS propune modalitatea de susținere a
examenelor de finalizare a studiilor pentru promoția 2018.
26. S-a aprobat referatul nr. 1374, prin care Facultatea de Științe Economice propune modalitatea de
susținere a examenelor de finalizare a studiilor pentru promoția 2018.
27. S-a aprobat referatul nr. 1376, prin care Facultatea de Științe Economice propune taxele de
admitere și de studii pentru anul universitar 2018-2019.
28. S-a aprobat Procesul-verbal nr. 1226, încheiat cu ocazia valorificării inventarierii anuale a
elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii aflate în patrimoniul
Universității.
29. S-a aprobat Situația numărului minim de studenți pentru admiterea din anul universitar 2018,
înregistrate cu nr. 892/1 și /2. Cifrele s-au stabilit în urma simulărilor în acord cu veniturile și
cheltuielile de personal estimate pentru anul universitar 2018-2019. S-a luat ca bază de calcul
structura de posturi și personal din luna noiembrie 2017.
30. Domnul prof. Mârza informează că s-a încărcat platforma ANS cu rezultatele cercetării și
mulțumește doamnei prorector Nechita pentru implicare.
31. Facultatea de ȘMSS invită comunitatea academică să participe la Campionatele Naționale
Universitare de Atletism în Sală, care se va desfășura în perioada 26-28, sub organizarea
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.
32. Domnul rector solicită ca diploma Erasmus+ să fie înrămată la fiecare facultate și la BRIPC.
33. Domnul rector solicită facultăților stabilirea cu foarte mare atenție a programelor la care se vor
organiza admitere pentru anul universitar 2018-2019, cât și a condițiilor de funcționare.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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