UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU

Nr. 19455/1/27.09.2018
Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 27 septembrie 2018
1.

În deschiderea ședinței, domnul rector consultă membrii CA dacă sunt eventuale observaţii la
procesul-verbal încheiat în şedinţa CA din data de 20 septembrie 2018, nr. 17270. Nefiind
completări, se aprobă, în unanimitate, procesul-verbal nr. 17270/20.09.2018.
2. S-au aprobat documentele ședinței de BCA din data de 24 septembrie 2018, conform procesuluiverbal nr. 17840/24.09.2018.
3. S-a luat cunoștință de situația financiară pe departamente, pe luna august, la Facultatea de Științe,
înregistrată cu nr. 18856, Facultatea de Inginerie – 17855, FȘMSS – 18044.
4. S-a luat cunoștință de adresa nr. 18083, prin care MEN ne transmite Nota privind raportarea
statistică în ANS, cu data de referință 01.10.2018.
5. S-au aprobat următoarele referate: nr. 17839, nr. 18854, nr. 17857, nr. 16757, nr. 19404, nr.
17719.
6. S-a luat cunoștință de referatul nr. 18933.
7. S-a aprobat cererea nr. 17274, prin care candidata Beșleagă Sorina, din Republica Moldova,
solicită ocuparea unui loc rămas liber, destinat românilor de pretutindeni, la specializarea EFS.
8. S-a aprobat referatul nr. 18860, prin care Facultatea de Științe propune prelungirea perioadei de
înscriere la programul de formare psihopedagogică nivelurile 1 și 2, cursuri postuniversitare, până
la data de 12.10.2018, ora 16. CA a hotărât că această prelungire este valabilă și pentru studiile
de conversie, în toată Universitatea.
9. S-a luat cunoștință de cererea nr. 18757, prin care studenta Cîrcel T. Silvia (CRP, III) solicită o
bursă pentru practică/ formare/ perfecționare pentru anul 2018-2019. Toate cererile de burse de
practică se vor analiza după începerea noului an universitar.
10. S-a aprobat cererea nr. 19400, prin care absolventa Vaida E. Cristina (Univ. „G. Bacovia” Bacău,
CIG, promoția 2009) solicită susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență
la Facultatea de Științe Economice.
11. S-a luat cunoștință de apariția în Monitorul Oficial al României a următoarelor reglementări:
OMEN nr. 5110/17.09.2018, privind aprobarea standardelor naționale minime pentru acordarea
titlului de doctor (UBc 17852), HG nr. 735/13.09.2018, pentru modificarea și completarea HG
nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea MEN (UBc 17638).
12. S-a luat cunoștință de adresa nr. 19403, prin care Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă Bacău ne informează despre condițiile de organizare a unei burse a locurilor de muncă.
13. S-a aprobat referatul nr. 18853, prin care BRIPC propune calendarul de organizare a unei noi
runde de selecție pentru beneficiarii de mobilități Erasmus+, stagii de studiu și de plasament,
pentru locurile rămase neocupate după selecția din ianuarie-martie 2018.
14. S-au aprobat programele rectorului și prorectorilor Universității, pentru semestrul I: prorector
Romedea – nr. 18065, prorector Danu – 18066, prorector Buzoianu – 18068, prorector Nechita –
18067, prorector Mârza – 18069.
15. S-a aprobat Buletinul Informativ al Universității pentru perioada iulie-august 2018, înregistrat cu
nr. 18848.
16. S-a aprobat Tabelul centralizator cu obiectele de inventar propuse pentru casare pentru anul 2018,
înregistrat cu nr. 18831.
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17. S-a luat cunoștință de referatul nr. 18842, conținând Raportul asupra activităților Serviciului de
multiplicare și măsurile care se propun.
18. S-a aprobat Raportul de activitate nr. 17763 pentru activitatea din luna august.
19. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 17621.
20. S-au aprobat următoarele referate pentru deplasări în străinătate: nr. 19406 și nr. 19405 – în
Republica Cehă, nr. 17739 – în Italia.
21. S-a aprobat referatul nr. 18822, prin care Biblioteca propune ca, în perioada 1-13.10.2018,
programul de funcționare să fie 8-16, de luni până vineri.
22. S-a aprobat referatul nr. 19410, prin care FȘMSS propune redistribuirea burselor românilor de
pretutindeni rămase vacante la anul II de studii (2018-2019).
23. S-a aprobat referatul nr. 18940, prin care Departamentul de management propune revizia
formularelor F 86.07/Ed. 03 – Fișa laborator, F 95.07/Ed 02 – Cerere de evaluare internă și
introducerea în sistem a formularului F 624.18/ Ed. 01 – Program săptămânal de activitate.
24. S-a aprobat referatul nr. 18926, prin care doamna prorector Nechita propune echipa de lucru în
cadrul proiectului Erasmus+, pentru perioada 1.10.2018 – 30.09.2019.
25. S-au aprobat cererile nr. 17767 și nr. 17768, începând cu data de 01 octombrie 2018.
26. S-a aprobat acordarea a 10 premii celor mai buni studenți de la ciclurile de studii universitare de
licență și masterat, pentru rezultatele deosebite obținute în anul universitar 2017-2018, respectiv
primul student de la fiecare facultate. Acordarea premiilor va avea loc la festivitatea de deschidere
a noului an universitar. Valoarea acestor premii este de 400 de lei, pentru fiecare student. De
asemenea, Liga studențească va transmite un număr de 10 (zece) studenți, în vederea acordării
acestora a câte un premiu în cuantum de 300 de lei, pentru implicarea în activitățile extracurriculare. Toate aceste premii se acordă din sponsorizările obținute de universitate, cu această
destinație. La toate aceste premii, se adaugă câte un ghiozdan, obținut, de asemenea, din
sponsorizări. Pentru coordonarea și buna organizare a activităților extra-curriculare, CA aprobă
acordarea unui premiu, în valoare de 300 de lei, din veniturile proprii ale universității,
președintelui Ligii studenților.
27. Domnul rector informează că deschiderea anului universitar va avea loc luni, 01.10.2018, la ora
10. Se va da un anunț pe tuturor@ub.ro.

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

F 15.07/ Ed. 1

2

CA 27.09.2018

