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

din data de 29 martie 2017 
 

 
1. S-a informat Senatul universitar cu privire la noilor standarde ARACIS şi criteriile de întocmire a 

planurilor de învăţământ. 
2. S-a aprobat revizia 2, ediţia 5 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UBc, R-02-01 ce 

constă în actualizarea componenţei Biroului Senatului universitar şi a comisiilor (Anexele 1 şi 2), cu 
reprezentanţii noi aleşi ai studenţilor (adresa nr. 4861). 

3. S-a aprobat ediţia 7 a Regulamentului de normare şi salarizare, R-12.01-02 (adresa nr. 4862). Revizia 
constă în armonizarea regulamentului, cu prevederile cuprinse în ediţia 4 a Regulamentului de finanţare, 
R-08-02, aprobat în 09.02.2017 şi cu noile standarde ARACIS.  
Noii indicatori ARACIS şi modificările impuse de către aceştia, intră în vigoare începând cu 1 octombrie 
2017. 

4. S-a aprobat, revizia 2, ediţia 7 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a UBc, R-01-02. Revizia 
constă în alinierea unor articole conform noilor indicatori ARACIS (adresa nr. 4864).  

5. S-a aprobat ediţia 5 a Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii români, din fonduri de la 
buget şi pentru toţi studenţii, din fonduri proprii, R-05-16, actualizat în acord cu legislaţia în vigoare 
(adresa nr. 4863). S-a propus, de asemenea, schimbarea titulaturii regulamentului, în concordanţă cu 
prevederile legale, respectiv: Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii de la învăţământul cu 
frecvenţă.  

6. S-a aprobat revizia 1, ediţia 4 a Regulamentului de ordine interioară al UBc, R-01-03, care constă în 
completarea art. 81, conform solicitărilor MEN şi CNR din 15.03.2017 (adresa nr. 4960).  

7. S-a informat Senatul cu privire la noile clarificări transmise de CNATDCU, referitoare la condiţiile de 
depunere a candidaturilor pentru selectarea de noi membri (adresa nr. 5076/29.03.2017). Conform adresei, 
cadrele didactice, care îndeplinesc standardele minimale de promovare pentru funcţia didactică de 
profesor universitar/cercetător ştiinţific I, sunt eligibile să aplice pe platformă, pentru a participa la această 
competiţie. După selectare şi afişarea pe pagina web a MEN, pentru a fi confirmaţi prin ordin de ministru, 
viitorii membri CNATDCU trebuie să aibă avizul Senatului universitar. Ca urmare, solicitările primite se 
amână, urmând modalitatea de aplicare stabilită de CNATDCU. 

8. S-a aprobat ediţia 2 a Regulamentului privind aplicarea măsurilor de sprijinire a obţinerii abilitării de 
către cadrele didactice ale UBc şi pentru candidaţii din afara acesteia, R-13-02. Noua ediţie include 
completări, în conformitate cu prevederile Planului operaţional instituţional 2017 (adresa nr. 4961).  

9. S-a aprobat Raportul de activitate pe anul 2016 al Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău (adresa nr. 
5067)  

10. S-a aprobat Raportul privind analiza Sistemului integrat de management la Universitatea ,,Vasile 
Alecsandri” din Bacău pentru anul 2016 (adresa nr. 4973).  

11. S-a aprobat Raportul privind stadiul sistemului de management al siguranţei alimentelor la cantina 
Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2016 (adresa nr. 3665).  

12. S-au aprobat Planul operaţional instituţional pentru anul 2017 (adresa nr. 5068) şi Obiectivele UBc în 
domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2017 şi indicatorii de performanţă 
corespunzători (adresa nr. 5069).  

13. S-a aprobat Raportul privind activitatea desfăşurată de Senatul UBc în anul 2016 (adresa nr. 4979).  
14. S-a aprobat, solicitarea Facultăţii de Inginerie pentru demararea procedurii de evaluare periodică a 

programelor de studii: Tehnologia Informaţiei şi Design industrial, ciclul de studii universitare de licenţă 
(adresa nr. 3237).  
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15. S-a aprobat proiectul de înfiinţare a programului de studii Fizică-Informatică, în cadrul Facultăţii de 
Ştiinţe, în baza avizelor favorabile ale Consiliilor Facultatăţii de Inginerie şi a Facultăţii de Ştiinţe, 
acordate în urma discuţiilor şi a analizei oportunităţii constituirii acestei specializări. 

16. S-a aprobat susţinerea examenului de finalizare  a studiilor universitare de licenţă în cadrul UBc, pentru 
absolvenţii programului de studii Tehnologia Informaţiei, promoţia 2017, ai Universităţii Europei de Sud-
Est ,,Lumina” (adresa nr. 4802).  

17. S-au aprobat tarifele actualizate pentru servicii de tipărire a publicisticii de specialitate conform 
propunerii Atelierului de multiplicare al universităţii (adresa nr. 2527).  

18. S-a ratificat aderarea UBc în Consorţiului Universitar ,,Academica Plus”, în baza acceptului  scris primit 
din partea consorţiului (adresa nr. 2717).  

19. S-a prezentat propunerea Facultăţii de Ştiinţe referitoare la înfiinţarea programului de studii Biochimie 
(adresa nr. 4766) şi punctul de vedere al Facultăţii de Inginerie, prezentat prin adresa nr. 4941, care are 
deja un program de studii acreditat, Inginerie biochimică. Deoarece poziţiile facultăţilor în cauză, în 
raport cu această problemă, nu sunt în concordanţă, s-a recomandat conducerilor celor două facultăţi, să 
demareze consultări  pentru a stabili, de comun acord, dacă este oportună înfiinţarea programului şi care 
sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite.  

 
 

 Aprobat,                              Întocmit, 
                        Preşedinte Senat                                                                          Secretar Senat 

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


