UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU

Nr. 6940/1/03.05.2018
Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 03 mai 2018
1. S-a luat cunoștință de Actul adițional nr. 1 la Contractul instituțional pe anul 2018, prin care ni se
suplimentează finanțarea cu 280.000 lei, destinată finanțării proiectelor obținute prin competiție
din Fondul de Dezvoltare Instituțională – Competiția FDI 2018, înregistrat cu nr. 6849.
2. S-a luat cunoștință de situația financiară definitivă a Universității pe luna martie 2018, înregistrată
cu nr. 6883.
3. S-a luat cunoștință de situația financiară pe luna martie la Facultatea de Inginerie, înregistrată cu
nr. 6843.
4. S-a aprobat Raportul de activitate cu nr. 6787 pentru perioada 02-30.04.2018.
5. S-a luat cunoștință de adresa nr. 6855, prin care MEN ne prezintă câteva precizări referitoare la
aplicarea Regulamentului General de Protecția Datelor în raport cu comunicarea rezultatelor
examenelor de admitere și a altor competiții între studenți (burse, locuri în tabere etc.) sau la
examene. Documentul se va transmite la facultăți și Direcția Generală Administrativă.
6. S-a aprobat referatul nr. 6630, prin care domnul prorector Mârza propune inițierea unei proceduri
operaționale, care să reglementeze problemele de identificare, solicitare, aprobare, derulare și
finalizare a tuturor proiectelor/ contractelor de cercetare pe care cadrele didactice și cercetătorii
le derulează ca titulari sau parteneri în Universitate.
7. S-a luat cunoștință de articolul „Raed Arafat: Convingeți ministerul Educației să termine cu
prostia că pentru a preda trebuie să ai doctorat”, publicat pe portalul EduManager.ro și înregistrat
cu nr. 6865.
8. S-a aprobat referatul nr. 6876, privind conținutul anunțului de scoatere la concurs a posturilor
didactice în presa scrisă și electronică.
9. S-a luat cunoștință de Monitorul Oficial al României nr. 345 (UBc 6923) privind publicarea
posturilor didactice vacante scoase la concurs de UBc în semestrul II.
10. S-a aprobat Lista posturilor didactice scoase la concurs și calendarul de desfășurare a
concursurilor pentru posturile didactice vacante scoase la concurs, înregistrate cu nr. 6877.
11. S-au aprobat următoarele referate: nr. 6879, nr. 6939 și nr. nr. 6878
12. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 6856, prin care candidatul Embary Younes solicită înscrierea
la Facultatea de Inginerie, TI, anul I. În prezent este student al Universității Politehnica din
București, anul III de studii. Înscrierea se va aproba la prezentarea tuturor documentelor, după
obținerea informațiilor de la MEN privind cea mai bună variantă: concurs de admitere sau transfer
având în vedere schimbarea domeniului de studii.
13. S-a aprobat referatul nr. 6901, prin care Comisia CEAC informează că în perioada 4-18.05.2018
se va desfășura evaluarea cadrelor didactice de către studenți, doar pentru cadrele didactice cu
activități didactice la anii terminali.
14. S-a aprobat referatul nr. 6881, prin care doamna prorector Nechita propune organizarea unei
Săptămâni Internaționale, în perioada 7-11.05.2018.
15. Nu s-a aprobat cererea nr. 6330, prin care doamna doctorandă Panțiru solicită scutirea sau
reducerea taxei de studiu aferentă anului II. Nu există prevedere regulamentară în acest sens.
16. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data
de 01.05.2018, înregistrat cu nr. 6866.
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17. S-a aprobat referatul nr. 6680, prin care doamna conf. Crișan, în calitate de co-organizator al
Sesiunii Științifice Studențești Matematica și Informatica în contextul transformărilor actuale,
ediția 2018, solicită cazarea în cămin a doi studenți de la Universitatea „Dunărea de Jos” din
Galați, pentru noaptea 10-11.05.2018.
18. S-au aprobat referatele de necesitate nr. 6597, nr. 6788 și nr. 6740.
19. S-au aprobat următoarele referate de plecări în străinătate: nr. 6802 – Grecia, nr. 6799 – Republica
Moldova, nr. 6841 – Belgia.
20. S-a luat cunoștință de situațiile financiare pe conducători de doctorat refăcute pentru anul 2017
(decembrie), înregistrate cu nr. 6723 – 6731.
21. Doamna prorector Romedea solicită analizarea și luarea unei decizii privind încheierea și
semnarea contractelor de practică pentru studenți. Cel puțin imprimarea contractelor față-verso,
dacă nu se poate identifica o procedură simplificată de semnare sau stabilirea a maxim două
exemplare originale.

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