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1. S-a aprobatt Carta Univ
versității, acctualizată co
onform ultimelor regleementări leg
gislative,
îînregistrată cu nr. 1035
59.
2. S-a aprobaat Calendarrul probelorr de concu
urs pentru ocuparea pposturilor didactice
d
vvacante, puublicate în Monitorul
M
O
Oficial al României nr. 402/28.04.2
4
2015, Parteaa a III-a.
3. S-a aprobaat Regulam
mentul de organizare și funcțio
onare a Unniversității „Vasile
A
Alecsandri”” din Bacău
u, înregistraat cu nr. 10
0523. Se va transmitee pe intraneet pentru
ddezbatere până
p
la apro
obarea în Seenat. Observ
vațiile se vo
or transmitee doamnei prorector
p
D
Danu. Reguulamentul a suferit m
modificări în
n conformittate cu actuualizarea leegislației
ccadru.
4. S-a aprobatt Lista candidaților însccriși la conccursul pentru
u ocuparea posturilor didactice
d
vvacante, puublicate în Monitorul
M
O
Oficial al României nr. 402/28.04.2
4
2015.
5. S-a aprobatt referatul 10340, prin ccare Facultaatea de Știin
nțe Econom
mice prezintăă locul și
oora desfășuurării probeelor de conncurs pentru
u ocuparea posturilor didactice scoase la
cconcurs.
6. S-a aprobatt referatul 10347,
1
prin care Deparrtamentul de
d KTO preezintă progrramul de
ddesfășuraree a examenu
ului pentru oocuparea po
ostului didacctic scos la cconcurs.
7. S-a aprobatt referatul 10524, prinn care Facu
ultatea de Științe prezzintă programul de
ddesfășuraree a examenu
ului pentru ocuparea postului
p
didaactic scos lla concurs în
î cadrul
D
DMISE.
8. S-a aprobatt buletinul informativ al Universiității pe lun
na mai 20155, înregistraat cu nr.
10731.
9. S-a aprobat centralizaatorul privinnd publicitatea oferteii educaționnale a Univ
versității,
ppentru admiterea în anu
ul universittar 2014-2015, înregistrrată cu nr. 110734.
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