UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU

Nr. 9304/1/ 06.06.2018
Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 06 iunie 2018
1. S-a luat cunoștință de emailul nr. 9082, prin care CNR ne transmite prezentarea domnului ministru
Valentin Popa și prezentarea CNFIS.
2. S-a luat cunoștință de emailul nr. 9152, prin care U-Multirank ne informează că lansează al cincilea
anuar de evaluare a universităților
3. S-a luat cunoștință de HG nr. 372/24.05.2018 (UBc 9085) pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul
României și Guvernul Regatului Cambodgiei prin cooperarea în domeniile educației, științei, culturii,
mass-media, tineretului și sportului, semnat la Sinaia la 9 iulie 2017.
4. S-a luat cunoștință de adresa nr. 9214, prin care MEN ne informează că admiterea românilor de
pretutindeni se va efectua ca și anul trecut, conform OMEN nr. 3900/2017.
5. S-a luat cunoștință de emailul nr. 9080, prin care doamna prorector Romedea ne informează că
ARACIS a publicat în data de 13.02.2018, o informare prin care stabilește că la depunerea dosarelor
de autoevaluare ale programelor de studii universitare în vederea evaluării externe de către ARACIS
este necesară prezentarea copiilor documentelor de validare a calificării sau a înscrierii în RNCIS,
eliberate de ANC.
6. S-a luat cunoștință de OMEN nr. 3630/02.05.2018 (UBc 9086) privind aprobarea Metodologiei de
recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate.
7. S-a aprobat referatul nr. 8957, prin care DCP solicită punerea în practică a procedurii operaționale PO
08.02 – Monitorizarea integrării absolvenților pe piața muncii, cu privire la completarea online a
chestionarelor, începând cu luna iulie 2018, pentru promoțiile de absolvenți 2016 și 2017. S-a hotărât
ca absolvenții înainte de a ridica actele de studii să se prezinte la DCP pentru completarea online a
chestionarului.
8. S-a aprobat cererea nr. 9285, prin care absolventului Antohi I. Haralambie (EFS, 1983) solicită
eliberarea duplicatului foii matricole.
9. S-a aprobat referatul nr. 9296, prin care FȘMSS propune modificarea comisiei de examen pentru
finalizarea studiilor de masterat, programul de studii AMCTL, sesiunea iulie 2018, ca urmare a
indisponibilității doamnei prof. Dobrescu. Comisia va avea următoarea componență: președinte –
prof.univ.dr. Gheorghe Balint, membri – prof.univ.dr. Radu Ababei, lector univ.dr. Vasile-Cătălin
Ciocan, lector univ.dr. Ovidiu Galeru, secretar – lector univ.dr. Ana-Maria Vulpe, membru supleant
– conf.univ.dr. Constantin Șufaru.
10. S-au aprobat următoarele referate: nr. 8897, nr. 9106, nr. 9105, nr. 9189, nr. 9274, nr. 9279, nr. 9090
și nr. 9190.
11. S-a luat cunoștință de referatul nr. 9218, prin care Direcția Generală Administrativă propune o
procedură de lucru privind accesul, după ora 16, la baza sportivă din corpul B. Orarul de acces la baza
sportivă va fi afișat la poarta bazei și la poartă corpului B, iar cheia va sta la portarul de la bariera
principală a corpului B.
12. S-a luat cunoștință de adresa nr. 9210, prin care SC WINTECH din Iași ne informează că expertiza
tehnică aferentă proiectului faza DALI Reabilitare și dotare tip SMART Corp B nu este conformă. Sa hotărât ca expertiza tehnică să fie atribuită pentru refacere firmei Wintech.
13. S-a aprobat Raportul de activitate pentru luna mai 2018, înregistrat cu nr. 9155.
14. S-au aprobat următoarele referate de deplasare în străinătate: nr. 8900 și nr. 9199 – în Republica
Moldova; nr. 9196 – în Anglia/ Canada; nr. 9122 – în Turcia, nr. 9215 –în Elveția.
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15. S-a luat cunoștință de referatul nr. 9188, prin care doamna conf. Lazăr propune comisia pentru analiza
și susținerea publică a tezei de doctorat a doctorandului Rachieru (Săndulache) Mioara: președinte –
prof.univ.dr. Adriana-Luminița Fînaru, conducător științific – conf.univ.dr. Iuliana-Mihaela Lazăr,
referenți oficiali – prof.univ.dr.ing. Carmen Teodosiu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași,
prof.univ.dr.ing. Ion Sandu, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, conf.univ.dr. Gabriel Murariu,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
16. S-a luat cunoștință de adresa nr. 9295, prin care Asociația Liga Studențească din Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău argumentează necesitatea înființării unei Case de Cultură a Studenților în
Municipiul Bacău. Domnul rector informează că în primul mandat al domnului rector Nedeff s-au
făcut toate demersurile posibile pentru înființarea acestei instituții, dar am fost blocați de legislația
care prevede condiția unui număr minim de 10.000 de studenți în centrul universitar. Singura soluție
ar fi înființarea Casei Tineretului, în care și studenții să aibă spații de lucru, un proiect demarat de
Consiliul Local la care este partener și Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
17. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 9154, nr. 9099, nr. 9281, nr. 9194, nr. 9117, nr.
9116, nr. 9115, nr. 9094, nr. 9302, nr. 9161.
18. S-a aprobat cererea nr. 9197, prin care absolventul Bontaș I. Andrei-Toma (EFS, 2004, ID) solicită
înscrierea la examenul de finalizare a studiilor din sesiunea septembrie 2018.
19. S-a aprobat cererea nr. 9121, prin care studenta-doctorand Andrei I. Simona (Ingineria mediului, anul
III) solicită întreruperea finanțării din fondurile proprii ale Universității cu data de 04.06.2018.
20. S-a aprobat cererea de acceptare la studii a candidatei Shaheen Farah, cetățean sirian, care solicită
studii universitare de master, fără an pregătitor, la programul Limba engleză. Practici de comunicare.
21. S-a aprobat repartizarea numerică a locurilor de tabără pentru studenți pe facultăți care revin
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, conform emailului primit de la Casa de Cultură a
Studenților din Galați nr. 6073. Cele 103 locuri se repartizează astfel: F1 – 35; F2 – 20, F3 – 13, F4 –
15 și F5 -20. Facultățile vor stabili beneficiarii respectând categoriile de beneficiari și prioritățile exact
în ordinea de menționare, cu respectarea procentelor. În situația în care numărul cererilor este mai mic
decât numărul de locuri, locurile rămase libere se redistribuie la celelalte facultăți și dacă totuși mai
rămân locuri, acestea revin Asociației Liga Studențească, așa cum s-a procedat și în anii trecuți, dar
cu respectarea strictă a condiției de participare în tabere, stabilită de organizatorii taberelor..

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