UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU

Nr. 9810/1/15.06.2018
Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 15 iunie 2018
1. S-a luat cunoștință de ultimele acte normative, publicate în Monitorul Oficial al României, după
cum urmează: Legea nr. 122/04.06.2018 (UBc 9711), privind aprobarea O.U.G. nr. 85/2017,
pentru modificarea art. 5 in Legea nr. 299/2007, privind sprijinul acordat românilor de
pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil
în Ucraina; O.M.E.N. nr. 3625/02.05.2018 (UBc 9712), privind aprobarea Metodologiei pentru
stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe
profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi și Ordinul ministrului educației
naționale și al ministrului muncii și protecției sociale nr. 3712/21.05.2018 (UBc 9713), privind
aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale
și a modelului de standard ocupațional.
2. S-a luat cunoștință de ultimele articole publicate pe portalul Edumanager.ro, înregistrate la UBc.
cu nr. 9534 și 9753.
3. S-a aprobat depunerea unui proiect tip POC 2014-2020, Axa prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare
tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor,
Domeniul de intervenție – 058 Infrastructuri de cercetare și inovare (publice). Se vor ocupa
Facultatea de Inginerie și Facultatea de Științe.
4. Cu privire la e-mail-ul primit de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, înregistrat la UBc.
cu nr. 9771, referitor la participarea Universității, în calitate de partener la depunerea unui proiect
POCU, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, cu titlul Antreprenori și specialiști în
fabrica digitală – Work 4.0. Se va ocupa Facultatea de Inginerie.
5. S-a aprobat propunerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, transmisă prin e-mail și
înregistrată la Universitate cu nr. 9770, privind participarea Universității, în calitate de partener
la depunerea unui proiect POCU 6.7; 6.9; 6.1.0 – Bursă student antreprenor. Se va ocupa
Societatea Antreprenorială Studențească.
6. S-a aprobat completarea chestionarului pentru studiul Analiza nevoii de formare a personalului
cu funcții de conducere din cadrul universităților publice din România, aplicat în cadrul unui
proiect coordonat de Academia Română și M.E.N., conform solicitării SIPOCA 3, transmisă prin
e-mail (UBc 9754).
7. S-a luat cunoștință de H.C.L. al Municipiului Bacău nr. 209/11.06.2018, privind sprijinul acordat
în vederea organizării Bicentenarului Vasile Alecsandri, în data de 14 iunie 2018 (UBc 9729).
8. S-a aprobat propunerea Asociației Școala de Valori din București privind colaborarea cu studenții
Universității, pentru o dezvoltare a tinerilor, atât pe plan personal, cât și profesional, respectiv
îmbunătățirea cunoștințelor despre domeniul IT, descoperirea valorilor, dezvoltarea abilităților de
luare a deciziilor, identificarea soluțiilor, comunicare, muncă în echipă etc (UBc. nr. 9744). Se va
transmite Ligii Studențești.
9. S-a aprobat Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante,
publicate în Monitorul Oficial nr. 345/24.04.2018, Partea a III-a, nr. 9657.
10. S-a aprobat Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante,
publicate în Monitorul Oficial nr. 345/24.04.2018, Partea a III-a, cu avizul juridic, nr. 9658.
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11. S-a luat cunoștință de extrasele din procesele-verbale ale Consiliilor facultăților (nr. 9717 –
Facultatea de Științe și nr. 9742 – Facultatea de Inginerie), privind calendarul probelor de concurs
pentru ocuparea posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial nr. 345/24.04.2018,
Partea a III-a.
12. S-a aprobat Calendarul probelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante,
publicate în Monitorul Oficial nr. 345/24.04.2018, Partea a III-a, întocmit de prorectorul de resort,
în baza adreselor primite de la facultăți, înregistrat cu nr. 9751.
13. Cu privire la solicitarea Facultății de Științe, nr. 9609, referitoare la aprobarea unei sesiuni
extraordinare pentru studenți, CA hotărăște ca fiecare facultate să aprobe, în Consiliul facultății,
organizarea sesiunilor extraordinare, în funcție de specificul propriu, în condiții egale pentru toți
studenții.
14. S-a aprobat cererea nr. 9464, pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii a candidatului
ODIDIKA Stanley Amaeze, din Nigeria, care solicită înscrierea la studii universitare de master,
domeniul Ingineria mediului, cu program pregătitor de limba română.
15. S-a aprobat cererea nr. 9679, prin care studentul Biro G.-A. Tamas-Aron (F.Ș.M.S.S., PS) solicită
anularea deciziei de exmatriculare pentru neplata taxei de școlarizare.
16. S-a aprobat cererea nr. 9413, prin care studenta-doctorandă Munteanu-Gubceac I. Natalia,
domeniul Ingineria mediului (cotutelă între UBc. și Universitatea de Stat din Moldova), solicită
cazarea în Cămin, în perioada 14-16 iunie 2018, în regim gratuit.
17. S-a aprobat cererea nr. 9691, prin care studenta-doctorandă Turcu V. Tatiana, din Republica
Moldova, domeniul Ingineria mediului, solicită cazarea în Cămin, în perioada 14-16 iunie 2018,
în regim gratuit.
18. Nu s-a aprobat cererea nr. 9725, prin care studenta Manciu P. Daniela (Litere, E-F, an I) solicită
semnarea unui contract pentru un stagiu la un hotel din Grecia, având în vedere că Universitatea
nu este parte în contract, iar stagiul se desfășoară în perioada vacanței. I se poate elibera doar o
adeverință privind calitatea de student al Universității.
19. S-a aprobat cererea nr. 9594, prin care absolventul Popoeag Gh. George-Cristian (Științe,
Matematică, promoția 2015) solicită eliberarea duplicatului la suplimentul la diploma de licență.
20. S-a aprobat referatul nr. 9758, prin care Departamentul de management solicită introducerea în
SIM a formularului F 615.18/Ed. 01 – Cerere înscriere doctorat și revizia unor formulare.
21. S-a luat cunoștință de referatul nr. 9710, prin care doamna conf. Ifrim semnalează anumite
incidente petrecute în parcarea din fața Corpului A și solicită posibilitatea instalării unui sistem
de monitorizare video în această zonă. Se va transmite D.G.A. CA hotărăște elaborarea unei
proceduri/instrucțiuni privind vizualizarea imaginilor pe camerele video, conform legislației în
vigoare.
22. S-a aprobat Completarea la Raportul de autoevaluare a Școlii de Studii Doctorale, pentru anul
universitar 2016-2017, conform adresei nr. 9586. Se va transmite spre aprobarea Senatului
universitar.
23. S-a aprobat referatul nr. 9614, prin care Asociația Liga studențească solicită acordarea a 2 (două)
camere, în regim gratuit, Căminul nr. 3, pentru desfășurarea de activități în perioada vacanței.
24. S-a aprobat referatul nr. 9615, prin care Asociația Liga studențească ne solicită sprijinul privind
asigurarea cazării și mesei pentru participanții la Trainingul A.R.A.C.I.S., care se va organiza la
Universitatea noastră, în perioada 01 – 06 iulie 2018.
25. S-a luat cunoștință de Rapoartele portalului Edumanager.ro, pentru activitățile din luna mai 2018,
înregistrate cu nr. 9487 și 9489.
26. S-a aprobat cererea nr. 9390, prin care salariatul Panainte Ovidiu solicită concediu fără plată, pe
o perioadă de un an, cu respectarea legislației în vigoare.
27. Cu privire la cererea nr. 9790, prin care doamna Cucu Mariea solicită continuarea activității,
respectiv angajarea pe o perioadă determinată de 6 luni, CA aprobă continuarea activității până la
sfârșitul anului universitar (30 septembrie 2018), cu posibilitatea de prelungire, în funcție de
necesități și de situația financiară a universității.
28. S-a aprobat referatul nr. 9752, prin care doamna prorector Buzoianu, în calitate de director al
Proiectului CNFIS-FDI-2018-0223 (CECIM), solicită aprobarea echipei de experți angajator, în
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vederea întocmirii contractelor individuale de muncă. Se va transmite Serviciului Resurse umane
și salarizare.
29. S-a aprobat Raportul de activitate, pentru activitatea din luna mai 2018, înregistrat cu nr. 9708.
30. S-au aprobat referatele nr. 9536 și 9537, privind plata activităților desfășurate de către Comitetul
editorial și recenzori la revista JESR, vol. 23, nr. 3 – 2017, conform prevederilor Regulamentului
de normare și salarizare.
31. Nu s-a aprobat referatul nr. 9685, prin care D.C.P. solicită plata activităților de mentenanță a
platformei realizate în cadrul Proiectului FDI 2016 – DeProfAn și de extindere a acesteia pentru
promoțiile 2016 și 2017, din lipsa sursei de finanțare, conform Regulamentului de normare și
salarizare.
32. S-au aprobat următoarele devize de venituri și cheltuieli de la Facultatea de Litere: nr. 9398,
program An pregătitor și nr. 9399, program conversie profesională Limba și literatura engleză.
33. S-au aprobat următoarele referate de necesitate, după cum urmează: nr. 9376, nr. 9400, nr. 9508
nr. 9644 și nr. 9676.
34. S-a aprobat referatul nr. 9678, privind deplasarea în Japonia,.
35. În încheierea ședinței, domnul rector atrage atenția domnilor decani privind predarea la Biblioteca
universității a proiectelor de diplomă/licență/disertație, imediat după susținerea acestora.
36. La discuții libere, doamna prorector Romedea informează CA că, imediat după vacanță, va
convoca o ședință cu responsabilii de la facultăți, pentru uniformizarea contractelor de practică,
începând cu anul universitar 2018-2019, în funcție de necesitatea și specificul fiecărei facultăți.

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