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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 27 septembrie 2018, nr. 19455. Nefiind
completări, se aprobă, în unanimitate, procesul-verbal nr. 19455/27.09.2018.
2. S-a luat cunoștință de OMEN și al Ministrului muncii și justiției sociale, nr. 5039 / 2126, UBc.
20402, privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor,
actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională
din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului
european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de
calificare. Se va transmite SSU, facultăților și Biroului Acte de studii.
3. S-a luat cunoștință de adresa MEN-DGISSEP, UBc. 20592, prin care ne transmite, în copie,
OMEN nr. 5046/06.09.2018 și Anexa la OMEN, cu privire la acreditarea programului de formare
continuă Management educațional și comunicare instituțională, cu durata de 89 de ore și 22 de
credite profesionale transferabile. Se va transmite la Facultatea de Științe, DPPD.
4. S-a luat cunoștință de OMDRAP nr. 5728/19.09.2018, UBc. 20507, privind modificarea
Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr.
POR/2018/1/1.1.A./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A –
Infrastructura de inovare și transfer tehnologic.
5. S-au aprobat referatele cu privire la Proiectul POCU/90/6.13/6.14, cu titlul: „Parteneriat pentru
stagii de practică – Primul pas pentru o carieră în industria alimentară”, Cod SMIS 108612, după
cum urmează: nr. 20373, nr. 20374, nr. 20481, nr. 20550, nr. 2059 și nr. 20595.
6. S-a luat cunoștință de referatele privind numărul de locuri bugetate, rămase neocupate la anul I
de studii, an universitar 2018-2019, prin retragerea definitivă de la studii, până la data de 01
octombrie 2018, după cum urmează: nr. 20391, nr. 20234 și nr. 20235
7. S-a aprobat referatul nr. 20238, prin care Facultatea de Științe ne solicită aprobarea depășirii
capacității de școlarizare la programul de studii universitare de licență Biologie, anul III, an
universitar 2018-2019, având în vedere solicitările studenților pentru refacerea activităților
didactice (an suplimentar) și reînmatriculare, în anul universitar 2018-2019. Domnul rector
atrage atenția domnilor decani asupra respectării, cu strictețe, a capacității de școlarizare pentru
anul I de studii, an universitar 2018-2019.
8. S-au aprobat referatele nr. 20536-20540, prin care conducătorii de doctorat propun
exmatricularea unor studenți-doctoranzi, domeniile Ingineria mediului și Inginerie industrială,
ca urmare a nesusținerii publice a tezei de doctorat, respectiv a nesusținerii proiectului de
cercetare științifică, în termenele prevăzute de legislația în vigoare.
9. S-a aprobat cererea nr. 20500, pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii a candidatei
SABBAGH Abdullah, din Siria, care solicită an pregătitor pentru studii universitare de licență,
domeniul Medicină.
10. S-a aprobat cererea nr. 19480, prin care absolventa VIZITIU V. Ana-Maria (CIUHAT), de la
Facultatea de Științe Economice, specializarea Contabilitate și informatică de gestiune, promoția
2008, solicită eliberarea duplicatelor la diploma de licență și suplimentul la diplomă, anexă la
diploma de licență. Se va emite decizia rectorului.
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11. S-a aprobat cererea nr. 20023, prin care absolventul RUSU V. Marius-Gheorghiță, de la
Facultatea de Inginerie, specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini, promoția 2003,
solicită eliberarea duplicatului la foaia matricolă, anexă la diploma de inginer. Se va emite decizia
rectorului.
12. S-a aprobat cererea nr. 20024, prin care absolventul RUSU V. Marius-Gheorghiță, de la
Facultatea de Inginerie, specializarea Managementul producției industriale, promoția 2007,
solicită eliberarea duplicatului la suplimentul la diplomă, anexă la diploma de master. Se va emite
decizia rectorului.
13. S-a aprobat cererea nr. 20574, prin care absolventul DOROBANȚU Gh. Florin, de la Institutul
de Subingineri din Bacău, specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini, promoția 1985,
solicită eliberarea duplicatului la diploma de subinginer. Se va emite decizia rectorului.
14. S-a aprobat referatul nr. 20368, prin care ȘSD ne transmite studenții-doctoranzi care vor
beneficia de bursă doctorală acordată de MEN, în anul universitar 2018-2019.
15. S-a luat cunoștință de referatul nr. 20543, prin care ȘSD solicită, având în vedere încetarea
contractelor individuale de muncă la UBc. ale unor conducători de doctorat, începând cu data de
01 octombrie 2018, aprobarea pentru demararea procedurii de realocare a conducerii doctoratelor
aflate în desfășurare, altor conducători de doctorat, potrivit legislației în vigoare. CA a hotărât
solicitarea unui punct de vedere de la consilierul juridic al universității cu privire la drepturile de
autor asupra publicațiilor studenților-doctoranzi în timpul stagiului doctoral și asupra
publicațiilor după obținerea titlului științific de doctor și informarea Senatului universitar, în
vederea completării, după caz, a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programelor
de studii universitare de doctorat în cadrul UBc.
16. Cu privire la referatul nr. 20593, prin care ȘSD informează că studentul-doctorand POPESCU P.
Marius și-a pierdut calitatea de membru CSUD/CȘSD, în urma susținerii publice a tezei de
doctorat, și solicită aprobare pentru demararea procedurii de alegeri parțiale pentru ocuparea
locului vacantat, CA propune CSUD stabilirea calendarului de alegeri, precum și locul și data
desfășurării alegerilor parțiale, conform legislației în vigoare și prevederilor regulamentelor
universității.
17. S-a luat cunoștință de următoarele referate: nr. 20236, nr. 20237, nr. 20424 și nr. 20517.
18. Se avizează referatul nr. 20279/1, privind perioadele de efectuare a concediului de odihnă, în
anul universitar 2018-2019, pentru cadrele didactice și de cercetare, potrivit tabelului anexat,
care face parte integrantă din prezentul referat.
19. S-au aprobat următoarele referate: nr. 20279/2, nr. 20281, nr. 16550, nr. 20527, nr. 20032, nr.
20516, nr. 20530 și nr. 20531.
20. S-a aprobat Raportul de activitate nr. 20379, pentru activitățile desfășurate în perioada 01.07.30.09.2018.
21. S-a luat cunoștință de referatul nr. 20298, privind acordarea a 2 (două) burse de
practică/formare/perfecționare, pentru anul universitar 2018-2019, la Departamentul de
consiliere profesională, respectiv Gruparea Alumni.
22. S-a aprobat referatul nr. 20469, prin care CEACU propune declanșarea procesului de evaluare a
cadrelor didactice de către studenți, pentru activitățile didactice desfășurate în semestrul II al
anului universitar 2017-2018.
23. S-au aprobat următoarele referate de deplasare externă: nr. 20392 – Munchen, Germania și nr.
20439 – Bruxelles, Belgia.
24. În vederea acordării burselor pentru semestrul I al anului universitar 2018-2019, la propunerea
SSU și în baza prevederilor Regulamentului de acordare a burselor pentru studenții de la
învățământul cu frecvență, CA a hotărât depunerea cererilor, împreună cu documentele
justificative, după caz, pentru toate categoriile de burse, la secretariatele facultăților, în perioada
15 – 31 octombrie 2018.
Președintele Consiliului de Adminstrație,
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY
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