UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU
Nr. 1050/1/ 27.01.2022

MINUTA
şedinţei ordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
27 ianuarie 2022
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 procesul-verbal încheiat în ședința Senatului universitar din data de 13.01.2022 (PV-S nr. 480).
2. S-a aprobat ediția 5, revizia 0 a Regulamentului de organizare și funcționare a căminelor și cantinei
studențești din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.02.02-01 (document nr. 942).
3. S-a aprobat ediția 11, revizia 0 a Regulamentului de normare și salarizare, R-12.01-02 (adresa director
DIDIFR nr. 935).
4. S-a aprobat solicitarea domnului prof.univ.dr.habil. Gheorghe Balint, titular la Departamentul de Educație
Fizică și Performanță Sportivă din cadrul FȘMSS, pentru susținerea de activități didactice, de conducere
doctorat, la IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, domeniul de studii de doctorat Știința
Sportului și Educației Fizice (adresa nr. 565).
5. S-au aprobat propunerile de comisii pentru susținerea examenului de absolvire la DPPD – Nivelul I și II
universitar și postuniversitar, anul universitar 2021-2022, sesiunea februarie 2022 (adresa DPPD – Facultatea
de Științe, nr. 867).
6. S-a aprobat solicitarea domnului Marcu Iulian Mihai, absolvent al Universității „George Bacovia” din Bacău,
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, program de studii Contabilitate și Informatică de
Gestiune, IF, promoția 2008, referitoare la înscrierea și susținerea examenului de licență la Universitatea
„Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice (adresa nr. 842).
7. S-a aprobat solicitarea Facultății de Inginerie cu privire la prelungirea perioadei de înscriere la programul de
studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă – Securitate Cibernetică, seria I 2022,
până la data de 25.02.2022 (adresa nr. 855).
8. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data de
01.02.2022 (adresa Serviciului RUS nr. 1030.
9. S-a informat Senatul universitar cu privire la Referatul privind rezultatele procesului de evaluare a
performanțelor personalului didactic auxiliar și nedidactic (adresa Serviciului RUS nr. 1029).
10. S-a aprobat ediția 6, revizia 1 a Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante și promovarea în grade
sau trepte profesionale a personalului didactic auxiliar și administrativ, R-12.01-04 (document nr. 1049).

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