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Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 08 martie 2018
1. S-a luat cunoștință de adresa nr. 3562, prin care MEN ne informează despre sezonul cultural
România-Franța 2019. Documentul se va transmite doamnei prorector Romedea și doamnei
director Fînaru.
2. S-a aprobat cererea nr. 3484, prin care domnul prof. Talmaciu solicită menținerea calității de
titular în învățământ, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate. Se va
supune și aprobării Senatului.
3. S-a aprobat referatul nr. 3593, prin care Comisia CEAC propune componența comisiilor de
evaluare și asigurare a calității de la nivelul facultăților.
4. S-a luat cunoștință de cererea nr. 3518, prin care studenta Radu Elena-Andreea (CRP, II)
solicită acordarea unei burse pentru practică/ formare/ perfecționare pe semestrul II.
5. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 3532, prin care CNFIS ne informează că s-a prelungit
termenul de depunere a proiectelor din cadrul Competiției FDI-2018 până la data de 12.03.2018.
6. S-au aprobat referatele de necesitate nr. 3569, nr. 3396 și nr. 3336.
7. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 3511, prin care ADR Nord-Est ne informează că, începând cu
acest an, face parte din Rețeaua ERRIN. Documentul se va transmite doamnei prorector Nechita
și domnului prorector Mârza.
8. S-a luat cunoștință de Proiectul de HG pentru aprobarea cifrelor de școlarizare pentru
învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/
universitar 2018-2019, înregistrat cu nr. 3486.
9. S-a aprobat adresa nr. 3516, prin care Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău ne
solicită acordul pentru organizarea evenimentelor dedicate Unirii Basarabiei cu România în
Aula Universității.
10. S-a aprobat referatul nr. 3221, prin care doamna asist. Vârlan, în calitate de director al
proiectului 115 BM, solicită un împrumut financiar pentru realizarea activităților din proiect,
până la sosirea bugetului de la UEFISCDI.
11. S-au aprobat Devizele de venituri și cheltuieli nr. 3376 – pentru cursul de 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
și nr. – pentru cursul de Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice, necesară
candidaților la examenul de autorizare organizat de ANRE.
12. S-a aprobat Raportul de activitate al SC CUB SRL, pentru luna februarie, înregistrat cu nr.
3398.
13. S-a aprobat referatul nr. 3237, prin care DCP prezintă rezultatele studiului privind Gradul de
inserție pe piața muncii a absolvenților cursurilor masterale, promoția 2017 (toate facultățile și
programele de studii).
14. S-a aprobat Raportul de activitate al domnului PFA Duță C. Daniel, pentru activitatea din luna
februarie 2018, înregistrat cu nr. 3319.
15. S-a aprobat referatul nr. 3452, prin care doamna prof. Cojocariu propune participarea unei
echipe de la Universitate în proiectul „FOCuS – For Creativity Stimulation”, proiect de tip
Erasmus+, care nu necesită cofinanțare.
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16. S-a luat cunoștință de Situația financiară provizorie a Universității pe luna februarie 2018,
înregistrată cu nr. 3545.
17. S-a aprobat cererea nr. 3486, prin care domnul conf.univ.dr. Ioan Dănilă, președinte executiv la
Societății Cultural-Științifice „Vasile Alecsandri” Bacău, solicită delegație de reprezentare în
vederea participării la procesul de la Înalta Curte de Casație și Justiție, programată pentru data
de 14 martie 2018, privind statutul Casei „Vasile Alecsandri” din municipiul Bacău.
18. S-a aprobat referatul nr. 3597, prin care BRIPC propune repartizarea granturilor Erasmus pentru
stagii de studii incoming între România și Republica Moldova.
19. S-a aprobat referatul nr. 3576, prin care Departamentul de management propune introducerea în
sistem a formularului F 604.18/ Ed. 04 – Situație centralizatoare devize Atelierul de
multiplicare, revizia formularelor F 21.07/ Ed. 04 – Fișă de înscriere examen de admitere, F
111.07/ Ed. 04 – Fișa postului și anularea formularului F 239.08/ Ed. 02 – Fișă dosar înscriere
master universitar.
20. S-a aprobat cererea nr. 3440, prin care absolventa Ghețoiu Carmen-Irina (Franceză-Română,
2003) solicită eliberarea următoarelor duplicate: foaie matricolă anexă la diploma de licență,
foaie matricolă anexă la certificatul DPPD și certificatul de definitivat.
21. S-a aprobat cererea nr. 3205, prin care Comitetul căminelor studențești solicită modificarea
programului de furnizare a apei calde.
22. S-a aprobat Procesul-verbal de recepție, privind bunurile/ serviciile/ lucrările din proiectul
„Ingineria o carieră de viitor – ING UP”, înregistrat cu nr. 3446.
23. S-a aprobat referatul nr. 3594, prin care Comisia CEAC informează că evaluarea cadrelor
didactice de către studenți, aferentă activităților didactice desfășurate în semestrul I (2017-2018)
este planificată în perioada 16-31.03.2018.
24. S-a aprobat referatul nr. 3526, prin care Facultatea de Științe Economice propune
exmatricularea studenților care la începutul anului universitar 2017-2018 nu s-au înscris la
studii.
25. S-au aprobat următoarele referate pentru deplasare în străinătate: nr. 3595, nr. 3574 și nr. 3483 în Franța, nr. 3482 – în Spania, nr. 3454 – în Belgia, nr. 3564 și nr. 3563 – în Olanda.
26. S-a luat cunoștință de Rapoartele portalului Edumanager.ro înregistrate cu nr. 3550 și 3548.
27. Domnul prof. Nedeff, președintele Senatului universitar, precizează că pentru evaluarea calității
de conducător de doctorat și obținerea atestatului de abilitare, standardele minimale sunt cele
din OMEN 6.129/2016, înregistrat la UBc cu nr. 2645/2017.

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