UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU

Nr. 3165/1/ 01.03.2018
Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 01 martie 2018
1. S-a luat cunoștință de adresa nr. 2930, prin care MEN ne înștiințează că a fost publicat spre
consultare, pe site-ul instituției, Proiectul de Ordin privind aprobarea de noi domenii în cadrul
școlilor doctorale organizate în instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat
acreditate.
2. S-a aprobat referatul nr. 3024, prin care Facultatea de Inginerie propune posturile didactice care
se vor scoate la concurs în semestrul II: Departamentul de ingineria mediului și inginerie
mecanică, poziția 15 – asistent universitar; și la Departamentul de inginerie chimică și
alimentară, poziția 24 – asistent universitar.
3. S-a luat cunoștință de OMEN nr. 3094/25.01.2018 (UBc 2996) privind aprobarea Metodologiei
de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ
superior de stat.
4. S-a aprobat referatul nr. 3098, prin care Facultatea de Științe propune scoaterea la concurs a
postului vacant de lector, poziția 6, din statul de funcții al Departamentului de pregătire a
cadrelor didactice.
5. S-a luat cunoștință de referatul nr. 2969.
6. S-a luat cunoștință de referatul nr. 2997, prin care FȘMSS informează că nu scoate la concurs
posturi didactice.
7. S-a luat cunoștință de referatul nr. 2995, prin care Facultatea de Științe Economice informează
că nu scoate la concurs posturi didactice.
8. S-a aprobat referatul nr. 3111, prin care Serviciul resurse umane și salarizare prezintă o situație
privind situația resursei umane pentru semestrul II (2017-2018) și estimarea pentru anul
universitar 2018-2019.
9. S-a aprobat referatul nr. 3100, prin care Departamentul de management propune revizia
declarației de politică privind siguranța alimentelor.
10. S-a aprobat referatul nr. 3026, prin care Facultatea de Inginerie prezintă rezultatele alegerilor
pentru funcțiile de responsabil cu managementul financiar la Departamentul IMIM și membru în
Consiliul facultății din partea aceluiași departament: ș.l. dr.ing. Claudia-Manuela Tomozei.
11. S-a aprobat referatul nr. 3072, prin care DCP prezintă Analiza studiului îndeplinirii obiectivelor
specifice din domeniul calității ale DCP pentru anul 2017 și Planul operațional al DCP pe anul
2018, documente înregistrate cu același număr.
12. S-a aprobat referatul nr. 2990, prin care doamna conf. Mâță propune participarea unei echipe de
la Universitate în proiectul „Intercultural competence and Academic Excellence in innovative
teaching English as a Foreign Language in elementary school”, care nu necesită cofinanțare.
13. Nu s-a aprobat cererea nr. 2967, prin care cursantul Tănase Marius-Adrian, de la programul de
formare psihopedagogică, nivelul I, postuniversitar, solicită formarea psihopedagogică pentru
specializarea Informatică. Programul de formare psihopedagogică trebuie să fie în specializarea
diplomei de licență.
14. S-a aprobat referatul nr. 3116, prin care se propun direcțiile în care se desfășoare acțiunile
pentru promovarea ofertei educaționale.
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15. S-a aprobat cererea nr. 2985, prin care studenta Zaharia B. Gabriela (ETME, II) solicită anularea
exmatriculării de la sfârșitul anului universitar 2016-2017.
16. S-a aprobat referatul nr. 2986, prin care Facultatea de Inginerie propune exmatricularea unor
studenți la începutul anului universitar 2017-2018.
17. S-a aprobat referatul nr. 3099, prin care Facultatea de Științe propune exmatricularea unor
studenți la începutul anului universitar 2017-2018.
18. S-a aprobat cererea nr. 3054, prin care studenta Lidia I. Ișvanca (SIE, I) solicită anularea
deciziei de exmatriculare la începutul anului universitar 2017-2018.
19. S-a luat la cunoștință cererea nr. 2780, prin care studentul Manea Andrei-Ștefan (Info, I)
solicită acordarea unei burse pentru practică/ formare/ perfecționare.
20. S-a aprobat cererea nr. 2781, prin care doamna Apostu Ecaterina, președinte al organizației
Erasmus Student Network Bacău, solicită achitarea taxei de membru cu fonduri de la
Universitate.
21. S-a aprobat adresa nr. 2965, prin care „Grupul de Inițiativă a Tinerilor Basarabeni” din Bacău
solicită utilizarea Aulei Universității în data de 2 martie, pentru organizarea conferinței
„Vectorul european al Republicii Moldova în an Centenar”.
22. S-a aprobat cererea nr. 2848, prin care doamna Apostu Ecaterina, președinte al organizației
Erasmus Student Network Bacău, solicită decontarea delegației la Platforma Națională de
Primăvară, care se va organiza la Craiova, în perioada 1-4 martie.
23. S-a luat cunoștință de adresa nr. 2752, prin care SC Avon Cosmetics România solicită aprobare
pentru organizarea unei campanii de promovare și recrutare de tineri. Aprobarea este
condiționată de încheierea unor acord de colaborare cu Asociația Liga Studențească.
24. S-a luat cunoștință de referatul nr. 2968, prin care Facultatea de Științe, prin DPPD, propune
promovarea modalității de susținere a examenului Cambridge în vederea obținerii certificatului
de limbă engleză recunoscut la nivel internațional, în rândul studenților înscriși la DPPD.
Promovarea se poate realiza cu realizarea unui acord de colaborare cu Asociația Liga
Studențească.
25. S-a aprobat referatul nr. 2788, prin care domnul director Drugă propune Comisia de inventariere
și predare-primire gestiune parc auto.
26. S-a aprobat referatul nr. 3040, prin care Serviciul tehnic propune numirea domnului Țirică
Niculiță-Puiu ca gestionar al parcului auto al Universității.
27. S-a aprobat Tabelul centralizator al cadrelor didactice – coordonatori și mentori pentru practica
pedagogică, pentru programul psihopedagogic postuniversitar de nivel I, înregistrat cu nr. 2809.
28. S-a aprobat Tabelul centralizator al cadrelor didactice – coordonatori și mentori pentru practica
pedagogică, pentru programul psihopedagogic universitar de nivel I, anul III de studii,
înregistrat cu nr. 2840.
29. S-a aprobat Tabelul centralizator al cadrelor didactice – coordonatori și mentori pentru practica
pedagogică, pentru programul psihopedagogic universitar de nivel II, anul II de studii,
înregistrat cu nr. 2810.
30. S-au aprobat referatele nr. 2802, nr. 3011.
31. S-a aprobat următoarele devize de venituri și cheltuieli: nr. 3022, pentru programul de conversie
profesională Chimie – 4 semestre; nr. 3018, pentru stagiul de practică de specialitate în cabinete
de kinetoterapie; nr. 3085, pentru programul de conversie profesională Informatică, 3 și 4
semestre.
32. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 2749, nr. 3085, nr. 2835, nr. 3156, nr. 3155,
nr. 3161, nr. 3162, nr. 3088.
33. S-au aprobat următoarele deplasări în străinătate: nr. 2987 – în Republica Moldova, nr. 2992 –
în Cipru, nr. 2988 – în Polonia, nr. 3051 – în Lituania.
34. S-a aprobat referatul nr. 3099, prin care Facultatea de Științe propune exmatricularea unor
studenți la începutul anului universitar 2017-2018.
35. S-a aprobat Situația centralizatoare a burselor pentru practică/formare/ perfecționare acordate
din venituri proprii ale Universității, pentru semestrul II, înregistrată cu nr. 3157.
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36. Domnul rector informează că investiția pentru realizarea unui nou cămin pentru studenți a intrat
în faza de adjudecare a licitației. Se încearcă găsirea de soluții și pentru reabilitarea căminului
nr. 3.
37. S-a stabilit data Cursului festiv al Universității: 19 mai 2018. Pentru evenimentul Zilele Porților
Deschise la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău perioada este 16-20.04.2018.
Evenimentul central va avea loc miercuri, 18.04.2018. Liga studenților va depune din nou
proiect la Consiliul local pentru obținere de finanțare.
38. S-a hotărât modificarea fișei de înscriere la admitere, pentru a fi valabilă pentru ciclurile de
studii universitare de licență și master și actualizarea informațiilor privind condițiile de
organizare a programelor de studii, conform prevederilor regulamentului de admitere. Fișa se va
introduce în regulamentul de admitere ca anexă.

Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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