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din data de 28.06.2018
1. S-a luat cunoștință de ultimele acte normative, publicate în Monitorul Oficial al României, după cum
urmează: O.M.E.N. nr. 3714/21.05.2018 (UBc 10249), privind aprobarea Regulamentului de
organizare, funcționare și operaționalizare a Registrului Matricol Unic al Universităților din România
și O.M.T.S. nr. 460/15.06.2018 (UBc 10250), pentru modificarea Metodologiei privind organizarea
și desfășurarea Programului național „Tabere studențești 2018”, aprobată prin O.M.T.S. nr. 290/2018.
Domnul rector atrage atenția SSU și facultăților să respecte, cu strictețe, prevederile ordinului privind
actualizarea datelor în RMU.
2. S-a aprobat solicitarea Asociației „Grupul de Inițiativă a Tinerilor Basarabeni din Bacău”, înregistrată
la UBc 10290, privind participarea la Târgul Universităților din România, care se va desfășura, în
perioada 05-08 iulie 2018, la Chișinău, Bălți și Cahul, pentru promovarea ofertei educaționale a UBc.
3. Conform legislației în vigoare (O.M.E.N. nr. 657/24.11.2014, pentru aprobarea Regulamentului
privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior), nu s-a aprobat cererea nr. 10407,
prin care absolventa universității Cotună Ioana-Larisa (Facultatea de Litere) solicită schimbarea
numelui în actele de studii emise de universitate, având în vedere schimbarea numelui pe cale
administrativă.
4. S-a aprobat cererea nr. 10365, pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii a candidatului FON
Rene Ngwah, din Cameroon, care solicită studii universitare de licență, specializarea Administrarea
afacerilor, cu AP.
5. S-a aprobat referatul FȘMSS, nr. 10579, privind actualizarea planurilor de învățământ. Se va transmite
Senatului universitar, spre aprobare.
6. Conform legislației în vigoare, nu s-a aprobat referatul nr. 10491, prin care OJ își exprimă punctul de
vedere referitor la cererea de chemare în judecată formulată de universitate împotriva studentei Iosub
Andreea-Luciana de la Facultatea de Litere.
7. S-au aprobat cererile privind afilierea la Școala de Studii Doctorale din cadrul UBc., domeniul Știința
sportului și educației fizice, după cum urmează: nr. 10544 – prof.univ.dr. Rață Gloria, nr. 10545 –
prof.univ.dr. Dobrescu Tatiana și nr. 10546 – prof.univ.dr. Balint Gheorghe. Se vor transmite spre
aprobarea Senatului universitar.
8. S-a aprobat cererea doamnei prof.univ.dr. Rață Gloria, nr. 10550, referitoare la depunerea
documentației privind participarea la selecția CNATDCU, pentru alegerea de noi membri în Comisia
de Evaluare-Domeniul Știința sportului și educației fizice. Se va transmite, spre aprobare, Senatului
universitar.
9. S-au aprobat referatele de necesitate nr. 10363, 10452 și 10590.
10. Domnul rector prezintă Raportul asupra stării de sănătate a angajaților universității în relație cu
condițiile de muncă și riscurile profesionale, primit de la Medicina muncii și înregistrat la UBc. cu nr.
10371. De asemenea, domnul rector dă citire Instrucțiunii ISSM 17 – Efectuarea examenului medical
periodic/la angajare, în vederea introducerii acesteia în SIM. CA aprobă în unanimitate Instrucțiunea
și hotărăște transmiterea unei notificări scrise persoanelor care nu au efectuat până la această dată
controlul medical periodic. Răspunde DGA.
11. S-a aprobat referatul de deplasare nr. 10472 - în Africa de Sud.
Președintele Consiliului de Administrație,
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