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M I N U T A  

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 
din data de 13 decembrie 2017 

 
 

1. S-au aprobat Comisiile pentru ocuparea posturilor didactice vacante, scoase la concurs în semestrul I al 
anului universitar 2017-2018, respectiv:  

• Comisia pentru ocuparea postul didactic vacant de şef lucrări poz. 9 în statul de funcţii al 
Departamentului Inginerie şi Management, Mecatronică, Facultatea de Inginerie (adresa nr. 
24260). Descrierea postului este prezentată în adresa 24260/1. 

• Comisiile pentru ocuparea posturilor didactice vacante de lector poz. 15 şi poz. 16 în statul de 
funcţii al Departamentului Educaţie Fizică şi Performanţă Sportivă, Facultatea de Ştiinţe ale 
Mişcării, Sportului şi Sănătăţii (adresa nr. 24440). Descrierile posturilor sunt cuprinse în 
adresele 24440/1,2. 

• Posturile de lector poz. 16, poz. 17, poz. 18 şi poz. 19 în statul de funcţii al Departamentului 
Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi 
Sănătăţii (adresa nr. 24440). Descrierile posturilor vacante sunt incluse în adresele 24440/3÷6.  

2. S-a aprobat ediţia 5, revizia 0 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică şi 
deontologie profesională universitară, R-09-01 (document nr. 24071).  

3. S-a aprobat ediţia 6, revizia 0 a Codului de etică şi deontologie profesională universitară al UBc, R-02-02 
(document nr. 23790).  

4. S-a aprobat revizia 3, ediţia 7 a Regulamentului de normare şi salarizare, R-12.01-02 (document nr. 
24611). Completarea este impusă de noile reglementări privind cuantificarea şi raportarea activităţii de 
cercetare a cadrelor didactice, transmise de către Ministerul Educaţiei Naţionale.  

5. S-a aprobat adresa Serviciului Resurse Umane nr. 24608/12.12.2017 privind plata drepturilor salariale 
pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, începând cu 1 ianuarie 2018.  

6. Membrii Senatului au fost informaţi că studenta  LASLĂU Alexandra este noul reprezentant al studenţilor 
în Senatul universitar,  desemnat prin alegerile organizate în data de 28.11.2017, respectiv 06.12.2017, la 
ciclul de studii universitare de masterat, Departamentul ICA, Facultatea de Inginerie (adresa Asociaţiei 
„Liga studenţească” din UBc nr. 24323).  

7. S-a aprobat propunerea domnului conf.univ.dr. Dan Alexe, directorului Departamentului KTO, Facultatea 
de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, referitoare la premierea în cadru festiv a studenţilor cu 
performanţe sportive la Campionatele internaţionale/naţionale universitare, în anul universitar 2016-2017. 
În acest scop, preşedintele Senatului a anunţat convocarea, şedinţei festive a Senatului universitar, 
miercuri 20 decembrie 2017, ora 12.00, în Aula UBc.  

8. Rectorul UBc, prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY, a prezentat Raportul (intermediar) de 
activitate pe anul 2016-2017 privind realizarea obiectivelor didactice şi de cercetare ştiinţifică (document 
nr. 24619). 
 

 
 Aprobat,                              Întocmit, 
 

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