UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU

Nr. 21060/1/11.10.2018
Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 11 octombrie 2018
1. În deschiderea ședinței, domnul rector consultă membrii CA dacă sunt eventuale observaţii la
procesul-verbal încheiat în şedinţa CA din data de 04 octombrie 2018, nr. 20600. Nefiind
completări, se aprobă, procesul-verbal nr. 20600/04.10.2018.
2. Se aprobă referatul nr. 20972, nr. 21055, nr. 20757, nr. 21008, nr. 20779, nr. 20649, nr. 20791 și
20792.
3. S-a luat cunoștință de referatul nr. 20700, prin care Departamentul de consiliere profesională ne
transmite rezultatele finale ale studiului privind Gradul de satisfacție a studenților Universității
în raport cu calitatea dezvoltării profesionale și personale, pentru anul universitar 2017-2018.
4. S-a luat cunoștință de solicitarea Asociației Liga studențească, înregistrată la UBc. cu nr. 20753,
cu privire la înființarea în cadrul Clubului Sportiv „Știința” Bacău a unor noi secții / ramuri
sportive (Șah, Tenis de picior și Judo), pentru satisfacerea dorințelor studenților de a activa întrun mediu organizat la diverse competiții naționale. Având în vedere că Universitatea nu dispune
de infrastructura și logistica necesară desfășurării acestor activități, CA a aprobat transmiterea
unei Scrisori de susținere către Clubul Sportiv, în vederea întreprinderii demersurilor necesare
înființării acestor secții / ramuri sportive.
5. Conform legislației în vigoare și regulamentelor universității, nu s-a aprobat cererea nr. 20736,
prin care studenta-doctorandă PANȚIRU G. Anca-Elena, domeniul Ingineria mediului, solicită
reducerea taxei de studii pentru anul universitar 2018-2019 (anul III de studii). Studentadoctorandă poate încerca obținerea unei sponsorizări în acest sens.
6. Domnul rector prezintă membrilor CA punctul de vedere al domnului consilier juridic cu privire
la referatul ȘSD nr. 20543, solicitat în ședința anterioară a Consiliului de administrație, după cum
urmează: „potrivit legislației în vigoare (Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile
conexe, cu modificările și completările ulterioare; Legea educației naționale, nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare; Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G.
nr. 681/29.06.2011, cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul privind organizarea
și desfășurarea programelor de studii universitare de doctorat în cadrul UBc.), dreptul de autor
pentru materialele publicate în timpul stagiului doctoral este al studentului-doctorand, iar pentru
publicațiile făcute după obținerea titlului științific de doctor, dreptul de autor aparține doctorului
în științe”. CA hotărăște transmiterea acestuia spre informarea Senatului universitar, a ȘSD –
Facultatea de Inginerie, pentru a informa studenții-doctoranzi și conducătorii de doctorat în
consecință. De asemenea, solicită CSUD repartizarea altor conducători de doctorat, în cazul
studenților-doctoranzi ai căror conducători au devenit indisponibili, potrivit legislației în vigoare,
până la data de 05 noiembrie 2018.
7. Se aprobă acordarea a 25 (douăzeci și cinci) de burse pentru practică / formare / perfecționare,
din veniturile proprii ale Universității, pe semestrul I al anului universitar 2018-2019, care vor fi
redistribuite facultăților/ serviciilor/ compartimentelor din cadrul UBc. În urma selecției, se
aprobă următoarele cereri de bursă: nr. 16284, 16491, 16512, 16818, 18757 și 21009 – la Radio
UNSR; nr. 16285, 16409 și 16817 – la Academic TV; nr. 20879 la Departamentul de consiliere
profesională și nr. 20990 la Biblioteca UBc. Acestea se vor acorda începând cu data de 15
octombrie 2018. De asemenea, în limita numărului de locuri stabilit, CA roagă studenții să
depună în continuare solicitări pentru acordarea acestei categorii de bursă, care vor fi analizate
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și aprobate în ultima ședință de CA din luna octombrie, în vederea acordării burselor începând
cu data de 01 noiembrie 2018.
8. Domnul rector supune aprobării CA propunerea DGA, prin referatul nr. 20549, privind
cuantumul tarifelor de imprimare la Serviciul de multiplicare. Se aprobă, în unanimitate, tarifele
propuse. Se va înainta spre aprobarea Senatului universitar.
9. S-a aprobat referatul nr. 20763, prin care DPPD solicită prelungirea perioadei de înscriere la
programele de formare psihopedagogică, pentru studenții la zi, până la data de 26 octombrie
2018. Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
10. S-a aprobat referatul nr. 20781, prin care Biblioteca universitară solicită acordarea a 4-6 burse
de practică / formare / perfecționare, pentru semestrul I al anului universitar 2018-2019.
11. S-au aprobat următoarele cereri: nr. 20811și nr. 20572,
12. S-a aprobat Raportul de activitate pentru activitatea desfășurată în luna septembrie 2018,
înregistrat la UBc. cu nr. 20716.
13. S-a aprobat Centralizatorul privind plata cadrelor didactice care desfășoară activități didactice,
în regim de plata cu ora, în cadrul programului de formare psihopedagogică, postuniversitar,
nivelul I, nr. 20864. Se va transmite, spre aprobare, Senatului universitar.
14. De asemenea, s-a aprobat Devizul de venituri și cheltuieli de la Facultatea de Științe, DPPD
pentru programul de formare psihopedagogică – Nivelul I/postuniversitar, nr. 20863. CA face
precizarea că plata salariilor se va face conform deviz.
15. S-au aprobat referatele de necesitate nr. 20602 și nr. 20769.
16. S-au aprobat următoarele referate de deplasare externă: nr. 20560 – Dublin, Irlanda; nr. 20559 –
Paris, Franța; nr. 20706 – Salerno, Italia; nr. 21006, nr. 20797, nr. 20946 și nr. 21059 – Chișinău,
Republica Moldova.
17. S-a luat cunoștință de Rapoartele portalului Edumanager.ro, pentru activitățile din luna
septembrie 2018, înregistrate la UBc. cu nr. 21013 și 21015.

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