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1. S-a luat cunoștință de situațiile financiare de la facultăți, pentru luna iulie 2018, după cum
urmează: nr. 15850 și 15851 – Facultatea de Inginerie, nr. 15942-15944 – Facultatea de Litere,
nr. 16086-16088 – Facultatea de Științe, nr. 15937-15939 – Facultatea de Științe Economice și
nr. 15957-15959 – F.Ș.M.S.S.
2. S-a aprobat referatul nr. 15950, prin care FȘMSS propune modificarea unor comisii de finalizare
a studiilor (comisii pentru susținerea examenului de licență și disertației), sesiunea septembrie
2018. Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
3. S-au aprobat referatele nr. 15924 și 15925, prin care Facultatea de Inginerie propune înființarea
programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Securitate
cibernetică, respectiv planul de învățământ aferent, începând cu anul universitar 2018-2019. Se
va transmite Senatului universitar, spre aprobare.
4. S-a aprobat cererea nr. 16008, prin care studentul-doctorand Popescu P. Marius, domeniul
Ingineria mediului, solicită schimbarea titlului tezei de doctorat.
5. S-a luat cunoștință de referatul nr. 16098, privind Comisia pentru analiza și susţinerea publică a
tezei de doctorat (comisia de doctorat) elaborată de studenta-doctorandă Ghiorghiaș (Nechifor)
D. Roxana-Marina, domeniul Ingineria mediului. Se va emite Decizia Rectorului.
6. S-a luat cunoștință de referatul nr. 16099, privind Comisia pentru analiza și susţinerea publică a
tezei de doctorat (comisia de doctorat) elaborată de studenta-doctorandă Rusăi (Ferenț) Gh. Laura,
domeniul Ingineria mediului. Se va emite Decizia Rectorului.
7. S-a luat cunoștință de referatul nr. 16100, privind Comisia pentru analiza și susţinerea publică a
tezei de doctorat (comisia de doctorat) elaborată de studentul-doctorand Nădejde Gh. MariusIonel, domeniul Ingineria mediului. Se va emite Decizia Rectorului.
8. S-a aprobat cererea nr. 16107, prin care doamna Sopcă Oana solicită aprobarea depunerii lucrării
metodico-științifice de gradul I, în format scris, peste termenul limită, din motive personale, cu
acordul coordonatorului. Se impune precizarea că lucrarea a fost finalizată și transmisă, prin email, profesorului coordonator, la termen.
9. S-au aprobat referatele nr. 15926 și 15927, prin care Facultatea de Inginerie propune comisiile de
admitere, structura cursurilor, orarul si comisiile de finalizare pentru cursurile de specialitate
Pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice, necesară candidaţilor la examenul de
autorizare organizat de ANRE, respectiv Pregătire teoretică pentru dobândirea/prelungirea
valabilității calității de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuția și expert tehnic de
calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice. Se vor transmite, spre aprobare,
Senatului universitar.
10. S-a aprobat solicitarea domnului decan al Facultății de Inginerie, nr. 16003, privind înlocuirea din
calitatea de președinte al comisiei de admitere de la Facultatea de Inginerie, în perioada 19 – 21
septembrie 2018. Se va înainta, spre aprobare, Senatului universitar. În urma aprobării, se va emite
Decizia Rectorului.
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11. S-a aprobat solicitarea doamnei secretar Uțoiu Elena, nr. 16009, privind înlocuirea din calitatea
de secretar al comisiei de admitere de la Facultatea de Științe, în perioada 10 – 21 septembrie
2018. Se va înainta spre aprobarea Senatului universitar. În urma aprobării, se va emite Decizia
Rectorului.
12. S-a aprobat cererea nr. 16004, pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii a candidatei
TABACARU Natalya, din Kazahstan, care solicită studii universitare de master, domeniul
Filologie, programul de studii L.E.P.C., fără program pregătitor de limba română, studiile fiind
în limba engleză.
13. S-au aprobat, solicitările cadrelor didactice, conducători de doctorat, de continuare a activității de
conducere de doctorat, în calitate de cadru didactic asociat, la IOSUD-UBc., în anul universitar
2018-2019, înregistrate cu nr. 15106, 15276 și 15526, potrivit referatului ȘSD, nr. 15930. Se vor
înainta, spre aprobare, Senatului universitar.
14. S-a aprobat solicitarea doamnei prof.univ.dr.habil. Munteanu Florentina-Daniela, titular la
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, privind afilierea la Școala de Studii Doctorale din cadrul
IOSUD-UBc., înregistrată cu nr. 15733. Se va transmite Senatului universitar, spre aprobare.
După aprobare, se va emite Decizia Rectorului.
15. S-a aprobat cererea nr. 15928, prin care domnul prof.univ.dr.ing. Nedeff Valentin, de la Facultatea
de Inginerie, solicită transferul de la Departamentul de Ingineria Mediului și Inginerie Mecanică
la Departamentul de Ingineria și Managementul Sistemelor Industriale, începând cu anul
universitar 2018-2019, din motive de incompatibilitate. Se va înainta spre aprobarea Senatului
universitar.
16. S-a aprobat cererea nr. 15929 domnului prof.univ.dr.ing. Cristea Ion, de la Facultatea de Inginerie,
privind menținerea în funcție, ca titular, peste vârsta de pensionare, în anul universitar 2018-2019.
Se va transmite, spre aprobare, Senatului universitar.
17. S-a aprobat cererea nr. 16036, prin care domnul prof.univ.dr.ing. Stan Gheorghe, de la Facultatea
de Inginerie, solicită continuarea activității didactice, ca titular, pentru anul universitar 20182019. Se va înainta Senatului universitar, spre aprobare.
18. S-a aprobat solicitarea de colaborare între Proiectul BacăuMUN și Universitate, înregistrată cu
nr. 16012.
19. S-a aprobat solicitarea doamnei ș.l.dr.ing. Chițimuș Alexandra-Dana, nr. 15871, privind cazarea
în Căminul nr. 3 al universității, pentru anul universitar 2018-2019.
20. S-a luat cunoștință de referatul nr. 16075, prin care Serviciul social ne informează cu privire la
deschiderea căminelor din cele două campusuri universitare, în vederea cazărilor pentru anul
universitar 2018-2019.
21. S-au aprobat următoarele referate: nr. 15948, nr. 15949, nr. 15908, nr. 16006, nr. 16039 și nr.
16040.
22. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 15981, nr. 15982 și nr. 9161.
23. S-au aprobat următoarele referate de deplasare externă: nr. 15931– Franța; nr. 15933 și nr. 15932
– Spania, nr. 15934 – Belgia.
24. S-a luat cunoștință de Rapoartele portalului Edumanager.ro, pentru activitățile din luna iulie 2018,
înregistrate cu nr. 14894 și 14896.

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