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1. S-a aprobat Lista personalului didactic propus pentru majorarea cu 10% a salariului de 

încadrare față de nivelul minim din grilă, conform punctajului realizat în activitatea de 
cercetare, începând cu 01 octombrie 2015, Lista personalului didactic care nu îndeplinește 
condiția de majorare cu 10% a salariului de încadrare conform punctajului realizat în 
activitatea de cercetare, revenind la salariul minim din grilă, începând cu 01 octombrie 
2015 (nr. înregistrare 22312). 

2. S-a aprobat Lista indemnizațiilor de conducere începând cu 01 octombrie 2015 (nr. 
înregistrare 22313). 

3. S-a aprobat Lista personalului didactic căruia i se acordă gradație de merit începând cu 01 
octombrie 2015 (nr. înregistrare 22316), conform propunerilor de la facultăți, astfel: 22167 – 
Facultatea de Inginerie, 22219 – Litere, 22292 – Științe, 22309 – Științe Economice, 22282 
– Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, 22304 – DPPD. 

4. S-a aprobat Lista personalului care beneficiază de spor din venituri proprii la data de 01 
octombrie 2015 (nr. înregistrare 22403). 

5. S-a aprobat Tabelul nominal privind salarizarea conducătorilor de doctorat pentru perioada 
01 octombrie 2015 – 30 iulie 2016 (10 luni). 

6. S-a validat în unanimitate rezultatul alegerilor pentru funcția de membru în Consiliul 
Departamentului de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională și anume: conf.univ.dr. Marinela 
Rață – responsabil cu managementul calității (adresa nr. 20496).  

7. S-a aprobat referatul 22283, prin care doamna asistent univ.dr. Milon Alexandra-Gabriela, 
solicită efectuarea de activități didactice în afara Universității în anul universitar 2015-2016 
la Clubul Sportiv Școlar din Bacău. 

8. S-a aprobat referatul 18959, prin care domnul prof. Lazăr solicită modificarea modului de 
salarizare a activităților de conducere și îndrumare a doctoranzilor, începând cu anul 
universitar 2015-2016, corespunzător finanțării și numărului de doctoranzi. 

 
 

 
 Avizat,           Întocmit, 
 Preşedintele şedinţei           Secretar Senat 
 
 Prof.univ.dr.ing. Gabriel-Octavian LAZĂR           Carmen-Elena OLARU 

 
 

                 Aprobat, 
               Preşedintele Senatului 

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


