UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU

Nr. 15834/1/03.09.2018
Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 03 septembrie 2018
1. Domnul rector prezintă situația financiară a Universității pentru luna iulie 2018, provizorie, la
data de 10 august 2018, nr. 15135 și definitivă, la data de 30 august 2018, înregistrată cu nr.
15694.
2. S-a luat cunoștință de Situația financiară a Facultății de Inginerie, pentru luna iunie 2018,
înregistrată cu nr. 14508 și 14509.
3. S-a luat cunoștință de ultimele acte normative, publicate în Monitorul Oficial al României, după
cum urmează: Ordinul ministrului muncii și justiției sociale și al M.E.N., nr. 1151/4115 din
09.07.2018, privind Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare
profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu
certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare (UBc.
nr. 14696), care se va transmite la facultăți; O.M.E.N. nr. 4129/16.07.2018, privind modificarea
și completarea Anexei la O.M.E.N. nr. 3850/2017, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din
cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru
profesia didactică (UBc. nr. 14697), care se va transmite D.P.P.D.; Legea nr. 201/20.07.2018,
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației, înregistrată la UBc.
cu nr. 14698; Legea nr. 222/31.07.2018, privind aprobarea O.G. nr. 6/2011, pentru modificarea
și completarea O.G. nr. 57/2002, privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (UBc.
nr. 14767), care se va transmite I.C.D.I.C.T.T.; O.M.E.N. nr. 4154/01.08.2018, privind înființarea
domeniilor de doctorat în cadrul instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat,
înregistrat la UBc. cu nr. 14768, care se va transmite Ș.S.D.; Anexa la Ordinul Ministrului
afacerilor externe și al M.E.N., înregistrată la UBc. cu nr. 14824, privind Temele de cercetare din
cadrul Programului de burse „Eugen Ionescu” pentru anul universitar 2018-2019, care se va
transmite Facultății de Inginerie și Ș.S.D. și O.M.E.N. nr. 4174/27.07.2018, pentru modificarea
O.M.E.N.C.Ș. nr. 6156/2016, privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă
română pentru cetățenii străini (UBc. nr. 14825).
4. S-a luat cunoștință de adresa M.E.N. – D.G.I.U. și D.G.I.S.S.E.P., înregistrată la UBc. cu nr.
15350, prin care ne comunică modelul de certificat de absolvire ce se poate elibera absolvenților
care au urmat programe de studii de pregătire psihopedagogice în baza Legii învățământului, nr.
84/1995, și care au promovat examenul de absolvire fără a li se elibera certificatul de absolvire la
momentul respectiv. Se va transmite S.S.U., în vederea solicitării unor clarificări de la M.E.N.
5. S-a luat cunoștință de Comunicatul publicat pe site-ul A.R.A.C.I.S. cu privire la structura
Raportului de autoevaluare pentru acreditarea/evaluarea periodică a domeniilor/programelor de
studii universitare de masterat (UBc. nr. 14771). Se va transmite la facultăți, iar fiecare facultate
va prezenta CA domeniile/programele de studii universitare de master care urmează a fi supuse
acreditării/evaluării periodice.
6. S-a luat cunoștință de Hotărârile Consiliului A.R.A.C.I.S. în ședința din data de 26.07.2018,
înregistrate la UBc. cu nr. 13754.
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7. S-a luat cunoștință de e-mail-ul primit de la M.A.E. – Forumul EU-RO-2019, prin care ne
transmite, spre informare, link-ul către procedura actualizată privind acordarea patronajului
Președinției României la Consiliul Uniunii Europene (UBc. nr. 14727).
8. S-a aprobat răspunsul doamnei prof.univ.dr.hab. Rodica Sturza, transmis prin e-mail, împreună
cu documentele aferente, și înregistrat la UBc. cu nr. 13662, privind acordul de a face parte din
CSUD – IOSUD UBc.
9. S-a aprobat răspunsul domnului dr. Cristian Radu, transmis prin e-mail, împreună cu documentele
aferente, și înregistrat la UBc. cu nr. 15734, privind acceptul de a face parte din CSUD – IOSUD
UBc.
10. S-a luat cunoștință de referatul nr. 15590, privind Comisia pentru analiza și susţinerea publică a
tezei de doctorat (comisia de doctorat) elaborată de studentul-doctorand Sandu N. Ciprian
Nicolae, domeniul Ingineria mediului. Se va emite Decizia Rectorului.
11. S-a luat cunoștință de referatul nr. 15776, privind Comisia pentru analiza și susţinerea publică a
tezei de doctorat (comisia de doctorat) elaborată de studentul-doctorand Popescu P. Marius,
domeniul Ingineria mediului. Se va emite Decizia Rectorului.
12. S-a aprobat cererea nr. 15609, pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii a candidatului
ABOULAAGUIG Safouan, din Maroc, care solicită studii universitare de master, domeniul
Inginerie industrială, programul de studii M.F.P.I., cu program pregătitor de limba română.
13. S-a aprobat cererea nr. 15662, pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii a candidatului
WAHAB Khalidjamal, din Nigeria, care solicită studii universitare de master, domeniul
Administrarea afacerilor, programul de studii M.A.A.M.M., cu program pregătitor de limba
română.
14. S-a aprobat cererea nr. 15760, pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii a candidatului
BENDAOUD Youness, din Maroc, care solicită studii universitare de master, domeniul Inginerie
industrială, programul de studii M.F.P.I., cu program pregătitor de limba română.
15. S-a aprobat cererea nr. 15774, prin care absolventa universității Gazi C. Elena (T.C.P.A., promoția
1998) solicită eliberarea duplicatului la foaia matricolă, anexă la diploma de licență.
16. S-a aprobat referatul nr. 15484, prin care Departamentul de Consiliere Profesională ne transmite
rezultatele finale ale studiului privind Gradul de satisfacție a studenților Universității față de
serviciile oferite, pentru anul universitar 2017-2018.
17. S-a aprobat referatul nr. 13984, prin care Biroul de audit public intern ne transmite Raportul nr.
13983.
18. S-a luat cunoștință de rezultatele selecției proiectelor de mobilitate în domeniul învățământului
superior cu țările partenere, apel 2018, termen limită 01 februarie 2018 (Erasmus+), afișate pe
site-ul A.N.P.C.D.E.F.P. (UBc. nr. 13729). Se vor transmite prorectorului de resort și Biroului de
relații internaționale și programe comunitare.
19. S-au aprobat referatele de necesitate nr. 15752, și nr. 15823.
20. S-au aprobat referatele: nr. 14011, nr. 15751, nr. 14568, nr. 15781, 15782, 15783 și 15784.
21. Doamna prorector Romedea roagă domnii decani să transmită situația îndrumătorilor de an,
pentru anul I, an universitar 2018-2019, în vederea elaborării caietelor.
22. Domnul rector face precizarea că toți studenții înmatriculați în anul I, an universitar 2018-2019,
în regim bugetat, beneficiază, de drept și gratuit, și de cursurile programului de formare
psihopedagogică, în cadrul D.P.P.D., iar studenții cu taxă vor opta, în scris, și vor achita taxele
corespunzătoare.
23. Cu privire la solicitările pentru locurile în regim cu taxă, CA a hotărât că acestea se vor ocupa
conform legislației în vigoare, respectiv în limita capacității A.R.A.C.I.S., pentru studiile
universitare de licență și masterat și cu respectarea numărului de studenți-doctoranzi pentru
fiecare conducător de doctorat (maximum 8), pentru studiile universitare de doctorat.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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