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MINUTĂ
Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din 07 iulie 2014

1. S-a aprobat referatul 9466, prin care domnul rector solicită modificarea Metodologiei de
finanțare, R-08-03, E5R2 (nr. inreg. 9717) pentru introducerea unor prevederi privind
finanțarea proiectelor europene și privind acordarea unor restanțe salariale stabilite prin
hotărâri judecătorești. Domnul președinte al Senatului informează că este vorba de
introducerea a două bugete noi precum și detalierea modului în care sunt constituite și se fac
cheltuieli din acestea. Aceste modificări sunt absolut necesare iar bugetul pentru
rambursarea salariilor și-a facut deja efectul; noi am funcționat și până acum în baza
metodologiei privind finanțarea cercetării care prevedea asemenea împrumuturi dar,
Consiliul de administrație a considerat că, este mai bine să existe un capitol separat în buget
pentru a clarifica lucrurile. Domnul rector aduce la cunoștința membrilor Senatului că, la
proiectele europene, au fost ridicate clauzele suspensive și se dă drumul la plăți la proiectele
POSDRU.
2. S-a aprobat referatul 9698 prin care Consiliul de administrație, având în vedere prevederile
OUG 49/2014, solicită înființarea studiilor postliceale prin Școala Postliceală și Școala de
Maiștri, în cadrul Colegiului de învățământ terțiar non-universitar, astfel:
Calificări prin Școala Postliceală (pe domenii, cu precizarea facultății organizatoare) –
s-a aprobat în unanimitate:
Domeniul Mecanică: Tehnician proiectant în construcția de mașini (F1), Tehnician tehnolog
mecanic (F1), Tehnician operator mașini cu comandă numerică (F1), Optician (F1);
Domeniul Mecatronică și Informatică: Analist programator (F1 și F3), Tehnician
echipamente periferice și birotică (F1), Tehnician echipamente de calcul (F1);
Domeniul Energetică: Tehnician electroenerg
etician (F1), Tehnician termoenergetician (F1); Domeniul Agricol și alimentar: Tehnician în
prelucrarea cărnii și a laptelui (F1), Tehnician morărit și panificație (F1), Tehnician
dietetician (F1), Tehnician protecția plantelor (F1 și F3), Tehnician controlul calității
produselor agroalimentare (F1);
Domeniul Protecția mediului: Tehnician laborant pentru protecția calității mediului (F1 și
F3), Tehnician chimist (F1);
Domeniul Servicii: Tehnician protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor (F1),
Tehnician în activități de secretariat (F2);
Domeniul Turism: Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație (F4), Asistent
manager unități hoteliere (F4), Tehnician nutriționist (F1), Organizator de conferințe,
congrese, târguri și expoziții (F2);
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Domeniul Economic: Agent comercial (F4), Asistent de gestiune (F4), Funcționar bancar
(F4);
Domeniul Sănătate și asistență pedagogică: Ergoterapeut (F5), Asistent medical generalist
(F5), Asistent medical de laborator (F3), Asistent medical de farmacie (F5), Asistent
medical balneo-fiziokinetoterapie și recuperare (F5).
Calificări prin Școala de Maiștri. (Facultatea de Inginerie) – s-a aprobat în unanimitate:
Domeniul Mecanic: Maistru la prelucrarea metalelor prin așchiere, Maistru mecanic;
Domeniul Electric: Maistru electronist;
Domeniul Energetic: Maistru electrician centrale, stații și rețele electrice, Maistru electrician
protecții prin relee și automatizări în centrale electrice, Maistru termoenergetic;
Domeniul Industrie alimentară: Maistru în industria alimentară fermentativă, Maistru în
industrializarea laptelui, Maistru morar, Maistru pentru produse făinoase și panificație.
De asemenea, domnul președinte al Senatului supune aprobării planurile de învățământ și
notele de fundamentare (oportunitate) a programelor. S-au aprobat în unanimitate.
Domnul rector informează că admiterea la acest școli postliceale se va organiza inițial cu
taxă și se adresează atât persoanelor care nu au promovat examenul de bacalaureat cât și
celor care l-au promovat. Este pentru prima oară când universitățile au voie să înființeze
școli postliceale de rang universitar aceasta însemnând că nivelul 3 de pregătire se poate
transforma în nivelul 6 dacă respectivul cursant promovează bacalaureatul în timpul școlii
postliceale. Finanțarea pentru cursantul de la școala postliceală este de 3100 lei pe când
pentru student este de 2100 lei. Avantajul organizării la Universități a acestor cursuri este că
se pot recunoaște studiile efectuate la continuarea studiilor în ciclul I de studii universitare
de licență, pe bază de ECTS. Domnul președinte al Senatului informează că este esențial să
atragem cât mai mulți cursanți cărora putem să le acordăm o pregătire profesională de
calitate superioară întrucât avem o bază materială foarte bună, cadre didactice specializate și
cu siguranță își vor dori să-și continue studiile și la facultate.
3. La punctul diverse de pe ordinea de zi, domnul președinte solicită aprobarea membrilor
Senatului pentru ca, pe perioada vacanței, hotărârile să fie luate de către Birou Senat. S-a
aprobat în unanimitate.

Avizat,
Preşedintele şedinţei

Întocmit,
Secretar Senat

Prof.univ.dr.ing. Gabriel-Octavian LAZĂR

Carmen-Elena OLARU

Aprobat,
Preşedintele Senatului
Prof.univ.dr.ing. Gabriel-Octavian LAZĂR
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