UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU

Nr. 6084/1/19.04.2018
Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 19 aprilie 2018
1. Domnul rector începe ședința adresând felicitări organizatorilor celor două acțiuni de ieri,
18.04.2018: Ziua porților deschise și Dialog pe teme europene Cetățenia activă – de la vorbe la
fapte. Totodată, informează că a participat la ședința Consiliului Județean Bacău la care s-a
aprobat proiectul Europe Direct.
2. S-a luat cunoștință de situația financiară rectificativă pe lunile ianuarie și februarie 2018, pe
departamente la Facultatea de ȘMSS, înregistrată cu nr. 5937 și 5398, la Facultatea de Științe –
nr. 5639 și 5642 și la Facultatea de Inginerie – nr. 5741 și 5743. S-a aprobat situația financiară
rectificativă pe anul 2017 la Facultatea de Inginerie, înregistrată cu nr. 5374.
3. S-a aprobat referatul nr. 5973, prin care Serviciul social propune programul de lucru și ordinea
operațiilor în efectuarea curățeniei în imobilele Universității.
4. S-a aprobat referatul nr. 5985, prin care Facultatea de Inginerie propune repartizarea locurilor
bugetare pe programe de studii.
5. S-a luat cunoștință de rezultatele preliminare de evaluare a proiectelor FDI 2018, document
înregistrat cu nr. 5576. Proiectul Universității, pe domeniu D1, este la poziția 19, cu 81,67 puncte.
6. S-a aprobat referatul nr. 5951, prin care BRIPC solicită repartizarea unui loc de cazare studentului
doctorand Wanda Christian, din Camerun, bursier AUF, pentru perioada 03.05.-31.07.2018.
7. S-a aprobat referatul nr. 5839, prin care FȘMSS solicită înlocuirea doamnei prof. Ababei cu
domnul conf. Șufaru în comisia de acordare a gradului didactic I a domnului prof. Lazăr IoanCătălin.
8. S-a luat cunoștință de referatul nr. 5956, prin care Facultatea de Litere informează despre
condițiile de acordare a Certificatului de competență lingvistică de specialitate. Referatul va fi
prezentat și la Senat.
9. S-a luat cunoștință de referatul nr. 5952, prin care BRIPC solicită cazarea cadrelor didactice
Erasmus străine, care vor efectua stagii de predare și de formare la universitatea noastră.
10. S-a luat în discuție adresa nr. 5936, prin care Asociația Liga Studențească solicită amenajarea
unor spații pentru gătit în căminele studențești. CA a hotărât ca Serviciul tehnic să identifice spații
și soluții de realizare a unor bucătării pentru fiecare cămin studențesc, cât și condițiile impuse de
Direcția de Sănătate Publică. Dacă aceste spații își dovedesc utilitatea și vor fi corespunzător
folosite de către studenți și se vor dovedi necesare se vor extinde câte unul pe fiecare palier.
11. S-a aprobat referatul nr. 5940, prin care Facultatea de ȘMSS propune beneficiarii burselor
speciale pentru semestrul II: nr. 5941 – Melnicescu Ioan-Andrei (SPM III), 5942 – Dragomir
Gabriela-Elena (SPM III), nr. 5943 – Ursachi Sebastian-Mihai (SPM III), nr. 5944 – Matache
Iuliana (KMS III), nr. 5945 – Filpaș Loredana (TO II), nr. 5946 – Cazacu Ana-Cristina (EFS III),
toți pentru burse de performanță sportivă.
12. S-a luat cunoștință de adresa nr. 5906, prin care Grupul de Inițiativă a Tinerilor Basarabeni
„GITB” solicită acordarea unui sediu în căminul nr. 1 pentru ședințe și adunări. Universitatea nu
poate asigura spații pentru toate organizațiile studențești. Spațiile pentru activitățile studenți au
fost alocate Asociației Liga Studențească, cu care GITB trebuie să colaboreze pentru obținerea
unui spațiu.
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13. S-a aprobat referatul nr. 5845, prin care doamna prorector Nechita propune participarea
Universității în cadrul proiectului Entrepreneurial and digital skills from school to university – a
solution for future economic development of North-East Romania and Republic of Moldova.
Educational network around the RO-MD border.
14. S-a aprobat referatul nr. 5902, prin care BRIPC propune repartizarea granturilor Erasmus+ pentru
studenții beneficiari de stagii de plasament în semestrul al doilea al anului academic 2017-2018.
15. S-au aprobat referatele de necesitate: nr. 6070 – Prorectorat pentru servicii publicitare de admitere
2018, nr. 6071 – Prorectorat pentru servicii publicitare online.
16. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 6073, prin care CCS Galați ne transmite Metodologia
Programului Național de Tabele Studențești 2018.
17. S-a luat cunoștință de adresa nr. 5311, prin care Consiliul Județean Bacău ne informează de
acordul favorabil privind colaborarea pentru implementarea proiectului „Centrul de Informare
Europe Direct – Bacău”, pentru perioada 2018-2020 (10.000 euro/ anual).
18. S-au aprobat următoarele referate de deplasare în străinătate: nr. 5909 , nr. 5910, nr. 5908, nr.
5907, nr. 5904, nr. 5905, nr. 5903, nr. 5911, nr. 5848 și nr. 5847 - în Ungaria, la Aventics
Pneumobil Competition, nr. 5773 și nr. 5777 – în Franța, nr. 5846 – în Lituania, nr. 5778 – în
Italia, nr. 5989 și nr. 5988 –în Bulgaria.
19. S-a aprobat cererea nr. 5660, prin care absolventa Marghescu Luiza-Daniela (Bucurenciu) (EFS,
promoția 2009) solicită eliberarea duplicatului suplimentului la diploma de licență.
20. S-a aprobat referatul nr. 5981, pentru aprobarea Buletinului informativ pe luna martie 2018.
21. S-a aprobat cererea nr. 5575, prin care absolventul Trandafir Norbert (SPM/ PS, promoțiile 2011,
respectiv 2016) solicită eliberarea duplicatelor la foaia matricolă anexă la diploma de licență și
foaia matricolă anexă la diploma de master.
22. S-au aprobat listele cu bursierii pentru semestrul II: Facultatea de Litere – nr. 5992, burse sociale;
nr. 5993 – burse de performanță și merit; Facultatea de ȘMSS – nr. 5601, toate categoriile;
Facultatea de Științe Economice – nr. 5558, toate categoriile, nr. 5558/3, 2 burse speciale (Albu
M. Mihaela (MAAMM, I), performanță sportivă și Cucu D. Gheorghe-Ciprian (MCA, II) bursă
de voluntariat, performanțe artistice); Facultatea de Științe – nr. 5654, toate categoriile, Facultatea
de Inginerie – nr. 4561, bursă specială, Arvinte V. Gabriel (TI, I) voluntariat, nr. 5913-5915 toate
categoriile de burse.
23. S-au aprobat Rapoartelor de activitate nr. 5687și nr. 5658, pentru luna martie 2018.
24. S-a luat cunoștință de HG nr. 207 (UBc nr. 5622), privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi
liberă, cu recuperare în data de 05.05.2018.
25. S-a luat cunoștință de HG nr. 185/04.04.2018 (UBc 5596) privind domeniile și programele de
studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul
universitar 2018-2019.
26. S-a luat cunoștință de HG nr. 191 (UBc 5702) pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul
securității și sănătății în muncă pentru perioada 2018-2020.
27. S-a luat cunoștință de adresa nr. 5922, prin care MEN informează despre apariția HG nr. 158 și
HG nr. 185.
28. S-a luat cunoștință de apariția în Monitorul Oficial a OMEN nr. 3353/20.03.2018 (UBc 5595)
privind aprobarea de noi domenii în cadrul școlilor doctorale organizate în instituțiile
organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate.
29. S-a luat cunoștință de HG nr. 158/29.03.2018 (UBc 5933) privind aprobarea Nomenclatorului
domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de
învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019.
30. S-a luat cunoștință de articolele publicate pe EduManager: nr. 5838 – „Comisia de învățământ a
Camerei Deputaților a decis audierea ministrului Educației pe tema reducerii numărului de locuri
bugetare în universități”, nr. 5709 – „Rectorul UPT îndeamnă la echilibru universitățile din
Consorțiul Universitaria privind alocarea locurilor bugetare”, nr. 5703 – „Ministrul Valentin Popa
afirmă că repartizarea actuală a locurilor pentru studii universitare este una preliminară”, nr. 5707
– „UBB analizează soluția declanșării grevei japoneze, ca măsură de protest împotriva reducerii
numărului locurilor bugetare”, nr. 5708 – „Liga Studenților din Universitatea „Cuza” din Iași
critică împărțirea „arbitrară” a cifrelor de școlarizare”, nr. 5705 – „Universitățile de medicină
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salută inițiativa MEN privind corelarea ofertei educaționale cu piața muncii”, nr. 5706 – „Liviu
Dragnea: prima dată, repartizarea locurilor la universități s-a făcut fundamentat”, nr. 5624 –
„Marilen Pirtea: Subfinanțarea universităților timișorene – instrument perfid care discriminează
vestul țării”, nr. 5704 – „Remus Pricopie: Ultimele decizii ale MEN au dus sistemul la o stare de
tensiune nemaiîntâlnită în ultimii ani”, nr. 5583 – „Ministerul Educației alocă mai multe locuri
pentru programele de studii destinate domeniilor prioritare de dezvoltare a României”, nr. 5623 –
„ANOSR cere transparență în fundamentarea repartiției locurilor pe universități și recomandă
evitarea „șocurilor instituționale””, nr. 5887 – „Remus Pricopie: Ministerul Educației a prezentat
opiniei publice o imagine falsă privind structura învățământului universitar”, nr. 5934 –
„Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș va fuziona cu Universitatea de Medicină și
Farmacie”, nr. 5866 – „Claudiu Crăciun (SNSPA), după întâlnirea cu ministrul Educației: Vom
continua să protestăm; am cerut transparență”, nr. 5888 – „Ministerul Educației le-a transmis
protestatarilor că repartizarea locurilor în universități este făcută pe criterii bine fundamentate”,
nr. 6077 – „Studenții de la UBB au intrat în grevă japoneză în semn de protest față de reducerea
numărului locurilor bugetate”, nr. 6078 – „Studenții UVT intră în grevă japoneză, solidari cu
colegii nemulțumiți de reducerea locurilor universitare bugetate” și nr. 6079 – „Comunitatea
universitară a Universității din București intră în grevă japoneză”.
31. S-a aprobat referatul nr. 6072, prin care doamna conf. Crișan solicită cazarea în cămin a 10 elevi
de la Liceul J. M. Elias din Sascut, participanți la Sesiunea Științifică Studențească Matematica
și Informatica în contextul transformărilor actuale, ediția 2018.
32. S-a aprobat referatul nr. 6081, prin care domnul director Drugă propune modificarea organigramei
Universității pentru subordonarea Editurii „Alma Mater” prorectorului pentru programe de
cercetare.
33. Domnul rector comunică facultăților locurile pe care trebuie să le repartizeze pe programe de
studii. Licență: Inginerie – 313, Litere – 58, Științe – 76, Științe Economice – 56, FȘMSS – 82.
Master: Inginerie – 179, Litere – 36, Științe – 33, Științe Economice – 34 și FȘMSS – 48.
Repartizarea la doctorat rămâne aceeași ca anul trecut, fiind vorba de aceleași cifre, între domenii
prioritare. Decanii vor repartiza locurile pe domeniile prioritate, cu justificarea creșterii numărului
de locuri conform criteriilor MEN, pentru ca la următoarea ședința de CA să se poate aproba
repartiția finală și transmiterea ei la MEN.

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