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M I N U T A  
şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 05 septembrie 2016  
 

1. S-a aprobat revizia Regulamentului de autoevaluare a performanţelor în cercetare a cadrelor didactice de 
la Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău care vizează modificarea art. 10 (adresa nr. 14668).  

2. S-a aprobat revizia 2, ediţia 6 a Regulamentului privind activitatea didactică şi activitatea profesională a 
studenţilor din Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de licenţă, R-
05-10 (adresa nr. 14488). Revizia vizează modificarea următoarelor articole: 
- Art. 18, alin (e) şi art. 44 cu privire la condiţiile de promovabilitate ale anului universitar; 
- Art. 28, alin (a) -  condiţiile de prelungire a perioadei de înmatriculare a studenţilor din anul I; 
- Art. 29, alin (b)-(d) referitor la actele necesare pentru înmatriculare în anul I; 
- Art. 28, alin (g): precizări privind înscrierea studenţilor în anul următor de studii; 
- Art. 44: condiţiile de exmatriculare. 

3. S-a aprobat revizia 2, ediţia 3 a Regulamentului privind activitatea didactică şi activitatea profesională a 
studenţilor din Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de master, R-
05-11, care vizează aceleaşi aspecte stipulate pentru studiile universitare de licenţă.  

4. Directorul DPPD, conf.univ.dr. Costică Lupu a informat Senatul că începând cu 1 ianuarie 2017, se 
acordă finanţare, inclusiv pentru modulul II de studii, deci studenţii aflaţi pe locurile finanţate de la buget 
pot accesa modulele I/ II gratuit.  

5. S-a aprobat ediţia 3 a Regulamentului cadru privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul 
didactic şi personalul didactic auxiliar din cadrul Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.01-
05 (nr. înregistrare 14490). Modificările vizează art. 5 şi art. 7.  

6. S-a aprobat abrogarea Regulamentului privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic 
auxiliar şi personalul administrativ cu funcţii de conducere din Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din 
Bacău, R-12.01-06, deoarece prevederile acestui regulament sunt incluse în regulamentul anterior, R-
12.01-05.  

7. S-a aprobat ediţia 3 a Regulamentul de ordine interioară, R-01-03. Modificările prevăd alinierea la 
cerinţele legale în vigoare. 

8. S-a aprobat ediţia 5 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale Administrative, 
R-12.01. 

9. S-au aprobat planurile de învăţământ pentru anul universitar 2016-2017, la programele de licenţă/ master, 
prezentate de Facultatea de Inginerie, Facultate de Litere, Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea de Ştiinţe 
Economice (adresele nr. 14638÷14640; 14647÷14649; 14704÷14720; 14723÷14725).  

10. S-a aprobat comisia de analiză propusă de către conducerea universităţii, pentru investigarea situaţiei 
prezentate în referatul nr. 13092, după cum urmează: 
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA – Prorector pentru programe de învăţământ 
         şi activităţi studenţeşti; 
Membri:     Prof.univ.dr. Dănuţ-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ – Prorector pentru programe de cercetare;      
          Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU – Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice;          
Secretar:     Cons.jr. Emil BALINT – Oficiul juridic. 
La analiză participă în calitate de observator, fără drept de vot, reprezentantul Sindicatului salariaţilor din 
Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, domnul preşedinte, prof.univ.dr.ing. Ion CRISTEA (adresa 
nr. 13230).     
                                                        

 Aprobat,                              Întocmit, 
                           Preşedinte Senat                                                                                   Secretar Senat 

Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF           Dr.ing. Carmen-Coca BALABAN 
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