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1. În deschiderea ședinței, domnul rector consultă membrii CA dacă sunt eventuale observaţii la
procesul-verbal încheiat în şedinţa CA din data de 13 septembrie 2018, nr. 16580. Nefiind
completări, se aprobă, în unanimitate, procesul-verbal nr. 16580/13.09.2018.
2. De asemenea, s-a luat cunoștință de situația repartizării veniturilor și cheltuielilor la ȘSD, pe
conducători de doctorat, pentru lunile iunie 2018 (nr. 16641-16649) și iulie 2018 (nr. 1665016658). CA face precizarea că fiecare conducător are obligația informării studenților-doctoranzi
privind situația financiară, conform legislației în vigoare.
3. S-a luat cunoștință de cererile studenților pentru acordarea unei burse de
practică/formare/perfecționare, din veniturile proprii ale universității, pe semestrul I al anului
universitar 2018-2019, nr. 16817 și 16818. Domnul rector roagă studenții să depună în continuare
solicitări pentru acordarea acestei categorii de bursă, care vor fi analizate și aprobate după
începerea noului an universitar.
4. S-a aprobat cererea nr. 17258, pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii a candidatului
YASSIN Hazem, din Palestina, care solicită an pregătitor pentru studii universitare de licență,
domeniul Medicină.
5. S-a aprobat cererea nr. 17259, pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii a candidatului
ABDOU Ismael Ahamada, din Insulele Comore, care solicită studii universitare de master,
domeniul Administrarea afacerilor, programul de studii Managementul și administrarea
afacerilor mici și mijlocii, cu program pregătitor de limba română.
6. S-a aprobat solicitarea Președintelui Grupului de Inițiativă a Tinerilor Basarabeni din Bacău,
înregistrată cu nr. 17220, privind acordarea unor camere în Căminul nr. 1 al universității, în
vederea cazării, provizorii, a studenților basarabeni care sosesc pe timp de noapte, sau în weekend.
7. S-a luat cunoștință de solicitarea SC Student Travel Brașov SRL, înregistrată la UBc. cu nr.
17071, privind închirierea unui spațiu în cadrul universității, pentru informarea studenților despre
cardurile internaționale ISIC, ITIC și IYTC, precum și despre programele de schimb
intercultural. Se va transmite Ligii studențești, pentru analiză și eventuală colaborare.
8. S-a aprobat referatul nr. 17216, prin care Departamentul de management solicită, în conformitate
cu prevederile SIM, revizia următoarelor formulare: F 85.07/ed. 05 – Fișa postului didactic și F
246.08/ed. 02 – Cerere concediu de odihnă-personal didactic auxiliar și nedidactic.
9. S-au aprobat următoarele referate: nr. 16704, nr. 16611, nr. 16757, nr. 17260, nr. 17261 și nr.
17074.
10. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 16598 și nr. 17185.
11. S-a aprobat cererea nr. 16856, privind deplasarea în Marea Britanie, Cornwall.
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