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M I N U T A 

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

17 noiembrie 2022 

 
 

Ședința Senatului universitar s-a desfășurat în comun cu ședința Consiliului de Administrație.  

 

1. S-a aprobat procesul-verbal al ședinței Senatului universitar din data de 21.10.2022 (document nr. 21900). 

2. S-a aprobat ediția 7, revizia 0 a Regulamentului de finanțare al UBc, R-08-02 (adresa nr. 23522/1).  

3. S-a aprobat ediției 13, revizia 1 a Metodologiei de finanțare a UBc pentru anul 2021 (adresa nr. 23522/2).  

4. S-a aprobat modificarea organigramei ca urmare, a reorganizării Direcției Generale Administrative (adresa 

DGA nr. 23213/10.11.2022) cu precizarea că, aceasta va intra în vigoare după ce se avizează Carta UBc de 

către ME. 

5. Se aprobă solicitarea Facultății de Inginerie referitoare la corectarea erorii materiale în matrița planurilor de 

învățământ de la programele de studii universitare de masterat pentru anul 2022-2023 (adresa nr. 23502).  

6. S-a prezentat Senatului universitar, spre informare, Tabelul cu ponderile procentuale de îndeplinire a 

standardelor minimale pentru susținerea abilitării la FSMSS (adresa nr. 23495).  

7. S-a aprobat solicitarea domnului prof.univ.dr. Mihai Deju pentru continuarea activității didactice, în calitate 

de titular, până la sfârșitul anului universitar 2022-2023, ca urmare a împlinirii vârstei de pensionare (adresa 

nr. 22304).  

8. S-a aprobat solicitarea Facultății de Inginerie cu privire la acordarea a două burse de ajutor social, pentru 

semestrul I al anului universitar 2022-2023, din fondul de rezervă al Universității (adresa nr. 23549).  

9. S-a făcut precizarea că nu se intră în online, activitățile didactice derulându-se în continuare „față în față”.  

10. S-a aprobat ediția 7, revizia 0 a Regulamentului de autoevaluare a performanțelor în cercetare a cadrelor 

didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-06-02 ( document nr. 23564).  

11. S-a aprobat, ca urmare a reorganizării Direcției Generale Administrative, actualizarea următoarelor 

regulamente (adresa DGA nr. 23522): 

 Regulamentul de organizare și funcționarea al Direcției Generale Administrative, R-12-01; 

 Regulamentul de ordine interioară al UBc, R-01-03; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a UBc, R-01-02 

Președintele Senatului precizează că modificarea în structura organizatorică a universității, implică și 

actualizarea Cartei UBc, care după aprobarea în Senatul universitar, va fi transmisă spre avizare la Ministerul 

Educației. Ca urmare, cele trei regulamente vor intra în vigoare, după avizarea Cartei de către ME. 

12. Senatul universitar a fost informat că, în conformitate cu reglementările în vigoare, respectiv HG 

1336/23.10.2022 – Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea 

carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, fișa postului va avea un nou 

format. 

13. S-a aprobat solicitarea, înaintată de doamna conf.univ.dr. Tatiana Balint, referitoare la susținerea de activități 

didactice, în regim plata cu ora, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galați (adresa nr. 22941).  

14. S-a aprobat solicitarea, înaintată de către Asociația Liga Studențească din UBc, cu privire la acordarea a cinci 

burse de voluntariat membrilor permanenți ai echipei UNSR Bacău, în cele două semestre ale anului 

universitar 2022-2023 (adresa nr. 22638).  

15. S-a aprobat acordarea a opt burse în valoare de 500 de lei, din fondurile proiectului CNFIS-FDI-2022-0069, 

pentru activitatea „Ambasador UBc” (conform solicitării înaintate de către doamna conf.univ.dr. Cristina 

Cîrtiță-Buzoianu, directorul proiectului - adresa nr. 22770).  

16. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, la data de 

01.11.2022 (adresa nr. 22578).  

17. S-a aprobat modificarea Structurii și calendarului activităților educaționale în anul universitar 2022-2023, la 

FSMSS (adresa 8145/L1,L2/14.11.2022), cu precizarea că, în funcție de condițiile climatice, structura se poate 

modifica, în vederea creării posibilităților de realizare a activităților de practică.  
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18. S-au aprobat propunerile de modificare a planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor ca urmare a 

consultărilor cu reprezentanții angajatorilor, realizate în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0528, Adaptarea 

ofertei educaționale a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău la dinamica mediului economico-social 

(acronim Ed-UBc), coordonat de doamna conf.univ.dr. Marcela-Cornelia Danu (adresa nr. 23563).  

 

 

   Aprobat,                                             Întocmit, 

                             Preşedinte Senat                                                                      Secretariat Senat 

         Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF                                          Dr.ing. Carmen Balaban 

 
                                                                                                                                                                                                                                                              

  


