UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU
Nr. 19085/1/ 28.10.2021
MINUTA
şedinţei ordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
28 octombrie 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-au aprobat procesele-verbale încheiate în ședințele Senatului universitar din 28.09.2021; 30.09.2021 (PV-S
nr. 16015; 16290) și ședința Biroului Senatului din data de 05.10.2021 (PV-BS nr. 17120).
2. S-a aprobat ediția 2, revizia 0 a Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii de Studii Doctorale din
cadrul IOSUD – UBc, cod R-13-05 (document nr. 17115).
3. S-au aprobat gradațiile de merit pentru personalul didactic, perioada 2021-2025 (adresa nr. 18454,18469;
18524;18664;18954).
4. S-a aprobat modificarea Organigramei UBc (adresa DGA nr. 18946).
5. S-a aprobat solicitarea DPPD – Facultatea de Științe privind deschiderea unei noi sesiuni de înscriere/admitere
la programele de formare psihopedagogică, Nivelul I și II, universitar, în intervalul 14-15 octombrie 2021
(adresa nr. 18338).
6. S-au aprobat procentele de creștere a salariului de bază, din venituri proprii, în funcție de activitatea de
cercetare (adresa nr. 18289).
7. S-a aprobat lista studenților doctoranzi care vor beneficia de bursă doctorală în anul universitar 2021-2022
(adresa ȘSD 16901).
8. S-a aprobat propunerea Facultății de Inginerie de reducere, cu 100%, a taxei de școlarizare pentru studenți de
la programe de studii universitare de masterat, anul I, în anul universitar 2021-2022 (adresa nr. 17918).
9. S-a aprobat solicitarea domnului prof.univ.dr.ing. Gheorghe Hazi, titular în cadrul Departamentului ESC,
Facultatea de Inginerie privind continuarea activității, după împlinirea vârstei de pensionare (20 octombrie
2021), până la sfârșitul anului universitar 2021-2022 (adresa nr. 16581).
10. S-a aprobat solicitarea, înaintată de domnul conf.univ.dr. Dorel Ureche, referitoare la afilierea, în calitate de
membru, la comisia de îndrumare a doi doctoranzi, din cadrul Școlii Doctorale de Geoștiințe a Universități
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași (adresa nr. 18432).
11. S-a aprobat propunerea FȘMSS cu privire la cuantumul tarifelor pentru închirierea sălilor de sport și a bazelor
în aer liber, aflate în administrarea facultății (adresa nr. 17880). Se aprobă în unanimitate.
12. S-a aprobat cererea referitoare la scutirea de la plata taxei de școlarizare, pentru anul universitar 2021-2022,
înaintată de domnul Popa Sorin Eugen, student anul IV, TI – Facultatea de Inginerie (adresa nr. 17855).
13. Membrii Senatului au fost informați cu privire la adresa ME-DGÎU nr. 309/05.10.2021 (adresa UBc nr.
17135).
14. S-a prezentat spre informare Senatului universitar Regulamentul de alegere al studenților reprezentanți al
Universități „Vasile Alecsandri” din Bacău (adresa nr. 17920).
15. S-au aprobat Statele de funcții centralizatoare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data de
01.10.2021, respectiv 01.11.2021 (adresele RUS nr. 16485, respectiv 18997).
16. S-a aprobat solicitarea Facultății de Inginerie referitoare la programul de studii postuniversitare de formare și
dezvoltare profesională continuă – Securitate Cibernetică seria I 2022 (adresa nr. 19015).
17. S-a aprobat propunerea Facultății de Inginerie pentru comisia de finalizare la programul de studii
postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă – Securitate Cibernetică (adresa nr. 19016).
18. Membrii Senatului universitar au fost informați cu privire la adresa ME nr. 15287/CM/22.10.2021 (adresa
UBc nr. 18775).
Aprobat,
Preşedinte Senat
Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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