UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU
Nr. 4075/1/25.03.2021
MINUTA
şedinţei ordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 25 martie 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 Raportul de activitate pe anul 2020 al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (document nr.
3583).
2. S-a aprobat Raportul privind analiza Sistemului Integrat de Managent al Universității „Vasile Alecsandri”
din Bacău, pentru anul 2020 (document nr. 3584).
3. S-a aprobat Raportul privind stadiul Sistemului de Management al Siguranței Alimentelor la cantina
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru anul 2020 (document nr. 3585).
4. S-a aprobat Planul operațional pentru anul 2021, componentă a Planului Strategic al universității pentru
perioada 2020-2024 (document nr. 3586).
5. S-a aprobat ediția 8, revizia 2 a Regulamentului privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.01-03 (document nr. 3687).
6. S-a aprobat ediția 10, revizia 3 a Regulamentului de normare și salarizare, R-12.01-02; (document nr. 3688).
7. S-a aprobat ediția 6, revizia 0 a Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante şi promovarea în grade
sau trepte profesionale a personalului didactic auxiliar și administrativ, R-12.01-04 (document nr. 3686).
8. S-a aprobat ediția 4, revizia 0 a Ghidului privind norme metodologice pentru organizarea și desfășurarea
admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și de master pentru sesiunile de admitere 2021, R-05-27
(document nr. 3881).
9. S-a aprobat ediția 4, revizia 0 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Achiziții Publice
din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.04-02 (document nr. 2951).
10. S-a aprobat Raportul privind activitatea desfășurată de către Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău (document nr. 3858). Rapoartele celor cinci comisii ale Senatului constituie anexe ale raportului
prezentat.
11. S-a aprobat, ținând cont de situația epidemiologică la nivelul municipiului Bacău (adresa nr. 3793, adresa
DSP nr. 3861 și rata incidenței cumulative Covid-19, la data de 23.03.2021), ca activitatea didactică să
continue online, până la apariția unei situații pandemice favorabile.
12. S-a aprobat Raportul Comisiei de Etică și Deontologie Profesională Universitară pe anul 2020 (document nr.
3498).
13. S-a aprobat ediția 3, revizia 0 a Ghidului privind norme metodologice pentru desfășurarea activității
didactice, finalizarea semestrului II a anului universitar 2020-2021 și finalizarea studiilor în anul universitar
2020-2021, R-05-24 (document nr. 3882).
14. S-a aprobat solicitarea Facultății de Științe cu privire la corectarea erorilor materiale din structura anului
universitar 2020-2021 al Departamentului BEPM, studii universitare de licență (adresa nr. 3260).
15. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data de
01.03.2021 (adresa RUS nr. 2737).
16. S-a aprobat ediția 6, revizia 1 a Regulamentului de acordare a burselor pentru studenții de la învățământul cu
frecvență, R-05-16 (document nr. 3883).
17. S-a aprobat propunerea Serviciului tehnic cu privire la tema de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Realizare învelitoare tip șarpantă - Magazie” (adresa nr. 3984).
18. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul de cercetare la data de 08.03.2021 (adresa RUS
nr. 3432).
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