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MINUTA
şedinţei ordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 31 ianuarie 2019
1. S-au confirmat, în unanimitate, în Senatul universitar, documentele aprobate în Biroul Senatului din
data de 14.01.2019:
• Anexele Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi la cursurile de specializare pentru anul
universitar 2019-2020, R-05-12_15.0, elaborat în baza Ordinului ministrului educaţiei nr.
6102/2016, cu modificările şi completările ulterioare (conform adresei nr.
547/DGIS/07.12.2018).
• Metodologia privind recunoaşterea în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a
diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute
în străinătate (document nr. 25539);
• Metodologia privind recunoaşterea automată de către Universitatea „Vasile Alecsandri”
din Bacău a calităţii de conducător de doctorat şi a diplomei de doctor obţinută în instituţii
de învăţământ universitar acreditate din străinătate (document nr. 25540);
• Metodologia pentru oferirea calităţii de conducător de doctorat pentru persoanele care au
obţinut atestatul de abilitare în România, prin ordin al ministrului educaţiei la propunerea
CNATDCU (adresa nr. 25619);
• Revizia 5, ediţia 7 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a UBc, R-01-02
(document nr. 434);
2. S-a aprobat, în unanimitate, Raportul de autoevaluare al Şcolii de Studii Doctorale pe anul
universitar 2017-2018 (document nr. 131).
3. S-a aprobat ediţia 5, revizia 0 a Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea
cercetării ştiinţifice, R-11.05-02 (document nr. 1543).
4. S-a aprobat ediţia 9, revizia 1 a Regulamentului de organizare a examenelor de finalizare a
programelor de studii universitare şi postuniversitare şi a altor cursuri 2017-2018, R-05-13
(document nr. 1651).
5. S-a aprobat Referatul privind rezultatele procesului de evaluare a performanţelor personalului
didactic auxiliar şi nedidactic (document nr. 1479, prezentat de Serviciul RUS).
6. S-a aprobat solicitarea Facultăţii de Ştiinţe referitoare la încetarea evaluării periodice pentru
programul de studii universitare de licenţă Ecologie şi protecţia mediului (adresa nr. 930).
7. S-a aprobat, în unanimitate, componenţa comisiilor de admitere şi finalizare studii la cursurile de
specialitate organizate de ANRE, respectiv:
• Pregătirea teoretică în domeniul instalaţiilor electrice, necesară candidaţilor la
examenul de autorizare organizat de ANRE, desfăşurat în perioada 25.02-02.03.2019
(adresele nr. 950/1÷4);
• Pregătire teoretică pentru dobândirea/ prelungirea valabilităţii calităţii de verificator de
proiecte, responsabil tehnic cu execuţia şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în
domeniul instalaţiilor electrice, desfăşurat în perioada 25.02-02.03.2019 (adresele nr.
951/1÷4).
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8. S-a aprobat componenţa comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 20192021 (adresa DPPD nr. 732).
9. S-a aprobat componenţa comisiei pentru susţinerea examenului de absolvire la DPPD, sesiunea
februarie 2019 (adresa DPPD nr. 998).
10. S-a aprobat, în unanimitate, referatul Serviciului RUS privind măsurile fiscal-bugetare, aplicabile
începând cu 01 ianuarie 2019, conform prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018 (adresa Serviciului
RUS, nr. 663).
11. S-a aprobat, în unanimitate, referatul Serviciului RUS privind plata drepturilor salariale, aplicabile
începând cu 01 ianuarie 2019, conform prevederilor Legii nr. 153/2017-Legea-cadru privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare (adresa
Serviciului RUS, nr. 1270).
12. S-au aprobat:
• Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, la data de
03.01.2019 (adresa Serviciului RUS, nr. 183);
• Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, la data de
10.01.2019 (adresa Serviciului RUS, nr. 378).
13. S-a aprobat, cu unanimitate de voturi, solicitarea privind continuarea activităţii, după împlinirea
vârstei de pensionare, începând cu 08 februarie 2019, înaintată de domnul prof.univ.dr. Dănuţ-Nicu
Mârza-Dănilă, prorector pentru programe de cercetare al UBc, cadru didactic titular la FŞMSS,
Departamentul EFPS (adresa nr. 607).
14. S-a aprobat, în unanimitate, lista actualizată a tarifelor propuse de către Serviciul de multiplicare
din cadrul UBc (adresa nr. 580).
15. Senatul universitar a fost informat cu privire la adresa nr. 807, prin care Asociaţia Liga
Studenţească propune în calitate de membru reprezentant al Studenţilor în CSUD, pe studentul
Iancu Cosmin-Alexandru, anul I, Inginerie Industrială.
16. S-a aprobat, în unanimitate, propunerea Facultăţii de Ştiinţe Economice privind acordarea Diplomei
de excelenţă pentru activitate ştiinţifică, domnului acad.prof.univ.dr. Ion PETRESCU (adresa nr.
1320).
17. S-au aprobat cererile înaintate de conf.univ.dr. Botez Daniel – cadru didactic titular în cadrul
Departamentului CAAEF – Facultatea de Ştiinţe Economice, pentru susţinerea de activităţi
didactice, în semestrul al doilea al anului universitar 2018-2019, după cum urmează:
• curs la programul de studii universitare de master Managementul afacerilor, în domeniul
Management, în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, Centrul pentru
Învăţământ Deschis la Distanţă Piatra Neamţ (adresa nr. 817);
• curs la programul de studii universitare de licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune,
în cadrul Universităţii „Sapienţia” Cluj, Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane şi
Inginereşti Miercurea Ciuc (adresa nr. 818).
18. S-au aprobat solicitările, referitoare la corectarea unor omisiuni în statele de funcţii, înaintate de
trei departamente din cadrul Facultăţii de Inginerie – ICA, IMM şi IMIM (adresele nr. 1438÷1440)
şi Departamentul pentru pregătirea personalului didactic din cadrul Facultăţii de Ştiinţe (adresa nr.
1082). Corecturile nu vizează modificări în structura şi numărul posturilor didactice.
19. FŞMSS a informat Senatul universitar despre rezultatele obţinute de UBc la ediţia XXIV a
Campionatului Naţional Universitar de Atletism în sală, desfăşurat la Bacău, în perioada 25-27
ianuarie 2019.

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