UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
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Nr. 4035/1/15.03.2018
Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 15 martie 2018
1. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 3662, prin care Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
ne invită la sesiunea de comunicări științifice „România Centenar”, în data de 26.06.2018. Va
participa domnul prorector Mârza.
2. S-a luat cunoștință de adresa nr. 3817, prin care MEN ne solicită participarea la organizarea
examenului de definitivat 2018. Documentul se va transmite la toate facultățile.
3. S-a luat cunoștință de adresa nr. 3851, prin care Centrul de Informare Europe Direct Bacău ne
invită la deschiderea oficială, în cadrul unui nou proiect, în data de 19.03.2018.
4. S-a luat cunoștință de adresa nr. 3664, prin care Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
Sibiu ne invită la cea de-a 7-a ediție a Expo-conferinței „Black Sea Defense and Aerospace –
BSDA 2018”, care se va desfășura în perioada 16-18.05.2018.
5. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 3907, prin care UMF Iași ne invită la conferința „Educația:
Potrivire pentru viață”, care se va organiza în data de 24.03.2018.
6. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 3875, prin care A.D.I. Euronest ne informează privind
noutățile privind Strategia de specializare inteligentă a regiunii Nord-Est. E-mailul se va
redistribui tuturor conturilor din universitate.
7. S-a aprobat referatul nr. 4007, prin care Departamentul de management propune revizia
procedurii operaționale PO 11 – Evaluarea periodică a performanțelor profesionale ale
coordonatorilor de discipline și tutorilor/ cadrelor didactice implicate în programele de studii
ID/ IFR și revizia formularului F 133.08/ Ed. 2 – CV IFR.
8. S-a aprobat Raportul privind activitatea de cercetare, activitatea Bibliotecii universitare și a
Editurii Alma Mater pe anul 2017, înregistrat cu nr. 3816.
9. S-a aprobat referatul nr. 4004, prin care secretarul-șef propune numirea doamnei Popa
Loredana-Mihaela responsabilă cu atribuții în domeniul arhivistic.
10. S-a aprobat Programul de audituri interne pentru anul 2018, înregistrat cu nr. 4008.
11. S-a luat cunoștință de referatul nr. 3903, prin care Facultatea de Științe solicită o decizie privind
acordarea burselor pentru studenții anului II, transferați de la programul de studii EPM la
programul de studii Biologie. Pentru semestrul II, studenții vor fi considerați integraliști (cu
toate examenele promovate) dacă au promovat integral anul I de studii la EPM, examenele de
diferență aferente disciplinelor semestrului I și examenele din sesiunea de iarnă 2018. Media de
concurs pentru burse va fi media obținută din examenele din sesiunea de iarnă la programul de
studii Biologie.
12. S-a luat cunoștință de adresa nr. 3897, prin care Asociația Liga Studențească informează că
studentul Buhuș Ștefănuț-Iulian a fost ales membru al Comisiei de specialitate C7 – Științe
economice II, din cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.
13. S-a aprobat cererea nr. 3934, prin care studenta Al Aridi Nancy (AP de limbă română) solicită
scutire de la plata taxei de cazare pentru luna februarie, întrucât a fost plecată în Liban, pentru
probleme medicale.
14. S-a aprobat cererea nr. 3624, prin care studentul Mohamad Zainalabedin (KMS, III) solicită
anularea deciziei de exmatriculare ca urmare a achitării taxei de școlarizare pentru anul în curs.
15. S-au aprobat referatele nr. 3928, nr. 3929, nr. 3876
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16. S-a luat cunoștință de referatul nr. 3933, prin care doamna lector Voicu, în calitate de director al
contractului de cercetare „Identificarea speciilor rare și protejate de plante, nevertebrate și
vertebrate (pești, amfibieni, reptile, păsări, mamifere) de pe suprafețele proprietate a SCA
TORNATOR SRL” solicită un împrumut pentru realizarea deplasărilor planificate. Nu se
aprobă împrumutul pentru că este vorba de un contract cu un agent economic, pentru care
Universitatea nu are reglementare de împrumut financiar.
17. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 3959, nr. 3797, nr. 3629, nr. 3965, nr. 4019,
nr. 3638 și nr. 4029.
18. S-au aprobat următoarele referate de deplasare în străinătate: nr. 3952, nr. 3953 și nr. 3717 – în
Italia, nr. 3994 – în Egipt, nr. 3993 – în Slovacia, nr. 3954 – în Republica Moldova, nr. 4034 –
în Belgia.
19. Nu s-a aprobat cererea nr. 3896, prin care studentul Rață Bogdan-Cătălin (IAST, II) solicită
anularea deciziei de exmatriculare pentru neîndeplinirea obligațiilor școlare și financiare. Nu se
confirmă că a frecventat activitățile didactice.
20. S-a aprobat referatul nr. 4032, prin care FȘMSS solicită trecerea studentei Manolache I. IoanaȘtefania (SPM, I) în regim de buget, în baza rezultatelor concursului de admitere.
21. S-a aprobat Raportul de activitate pe luna februarie 2018, al domnul ing. Săndulache, înregistrat
cu nr. 4020.
22. S-a aprobat adresa nr. 3957, prin care Clubul Sportiv „Știința” din Bacău solicită scutirea,
pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna februarie 2018, de la plata taxei de cazare, a
sportivilor care locuiesc în căminele Universității. CA precizează că aprobarea constă într-o
amânare de plată, care se va aplica cu data prezentei, cu încheierea unui act adițional la
contractul de cazare.
23. Domnul rector informează că ANC a trimis dovada înscrierii în RNCIS a specializărilor de
licență, pentru care formalitățile s-au încheiat în decembrie 2016.
24. La solicitarea doamnei director Popescu, privind organizarea gradului II la specializarea Fizică,
cât și modul de continuare a îndrumării pentru candidații înscriși la gradul I, CA solicită
transmiterea unui referat în acest sens, care să fie discutat la o următoare ședință.
25. Doamna prorector Buzoianu prezintă acțiunile ce vor avea loc în data de 26.03.2018 cu Direcția
Silvică, WorkShop-ul „Ziua pădurii” și, în data de 04.04.2018, cu Consiliul Județean sub egida
„Bacău - Personalități ale locului” – ediția a III a.
26. La solicitarea domnul decan Rață, s-a decis ca locurile cu finanțare de la buget care se
eliberează ca urmare a exmatriculării studenților pentru neînscriere la studii să se redistribuie cu
data de 01.10.2017, pentru studenții care se retrag sau sunt exmatriculați până la data de
01.01.2018, locurile bugetate se redistribuie cu data de 01.01.2018. După data de 01.01.2018,
locurile bugetate nu se mai redistribuie, întrucât nu se mai pot face modificări în raportarea de
finanțare.

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