UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU
Nr. 2670/1/25.02.2021

MINUTA
şedinţei ordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 25 februarie 2021

Având în vedere situația existentă la nivelul țării, respectiv pandemia COVID-19, transmiterea ordinii de zi și
a documentelor, precum și votul senatorilor s-au realizat online, pe e-mail.

1. S-a aprobat ediția 12, revizia 0 a Metodologiei de finanțare a Universității „Vasile Alecsandri” din
Bacău, pentru anul 2020, R-08-03 (document nr. 2036).
2. S-au aprobat tarifele de închiriere a spațiilor temporar disponibile în cadrul UBc, valabile pentru anul
universitar 2020-2021, de la 01.10.2020 (adresa DGA nr. 2239).
3. S-a aprobat solicitarea doamnei Amăriucăi Narcisa absolventă a Universității Alexandru Ioan Cuza
din Iași, Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice promoția 2018, programul de studii
universitare de licență Comunicare și relații publice, de a susține examenul de licență în cadrul
Facultății de Litere, în sesiunea iulie 2021 (adresa nr. 2404).
4. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data de
22.02.2021 (adresa RUS nr. 2326).
5. S-a aprobat propunerea Serviciului tehnic cu privire la tema de proiectare pentru obiectivul de
investiții „Reabilitarea, extinderea și modernizarea centrului de practică Vatra Dornei” (adresa nr.
2554).
6. S-a aprobat propunerea Serviciului tehnic cu privire la tema de proiectare pentru obiectivul de
investiții „Supraetajare Aulă – Corp D” (adresa nr. 2594).
7. S-au aprobat comisiile de evaluare finală pentru grupele 1÷3/ Seria 2, din cadrul programului de
formare continuă „Management educațional și comunicare instituțională”, condus de doamna
conf.univ.dr. Liliana Mâță (adresele DPPD nr. 2093/1÷3).
8. S-a aprobat propunerea cu privire la elaborarea unui regulament destinat admiterii la studii, la
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a studenților străini (non-EU) (adresa nr. 2592).

Aprobat,
Preşedinte Senat
Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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