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M I N U T A 

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 13 ianuarie 2023 
 

1. S-a aprobat procesul-verbal transmis, încheiat în ședința Senatului din data de 22.12.2022 (document 

nr. 26320). 

2. S-a aprobat ediția 7, revizia 0 a Cartei Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (document nr. 

325). Proiectul de Cartă a fost transmis spre consultare întregii comunități academice fiind ulterior 

completat cu observațiile primite. Documentul final se trimite Ministerului Educației, spre avizare. 

3. S-a aprobat ediția 8, revizia 0 a Regulamentului privind alegerile și/sau selecțiile structurilor și 

funcțiilor de conducere din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru mandatul 

2023/2024-2027/2028, R-02-03 (document nr. 328).  

4. S-a făcut precizarea că începând cu luna ianuarie toate salariile se măresc cu 10%, respectiv creșterea 

va fi procentul din grilă (cât prevede legislația) iar restul, până la 10%, se va suporta din fonduri 

proprii. Mărirea de salariu, din venituri proprii, se va acorda atâta timp cât există resurse financiare.  

S-a aprobat în unanimitate adresa Serviciului RUS nr. 357cu privire la plata drepturilor salariale. 

5. S-a prezentat, spre informare, Senatului universitar, Situația privind gradațiile de merit pentru 

personalul didactic auxiliar la data de 31.12.2023, prezentată de Serviciul RUS (adresa nr. 356).  

6. Președintele Senatului universitar informează Senatul universitar că la evaluarea instituțională 

Universitatea a obținut calificativul - „încredere ridicată”. 

7. S-a aprobat actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Biroului de Relații 

Internaționale și programe comunitare, R-11.01-01 și a Regulamentului de funcționare a Biroului 

Erasmus+, R-11.01-02 (adresa nr. 460).  

8. S-a aprobat actualizarea Regulamentului privind desfășurarea programelor de formare 

psihopedagogică în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, R-10-03-02 

(adresa DPPD nr. 472/13.01.2023).  

9. S-a aprobat acordarea unor burse de stagiu studentelor Ciocan Ioana Smaranda și Luca Silvia, 

beneficiare a unui stagiu de studii SMS Erasmus la Universite de Corse Pasquale Daoli, Corsica, 

Franța, în perioada 16.01.2023-16.06.2023 (adresele nr. 26398, 26399).  

10. S-a aprobat propunerea CȘSD, cu avizul CSUD, privind afilierea la Școala de Studii Doctorale din 

cadrul IOSUD-UBc, domeniul Inginerie Industrială/ Ingineria Mediului a următoarelor cadre 

didactice: conf.univ.dr.ing.habil. Maria-Crina Radu și conf.univ.dr.habil. Lăcrămioara Rusu (adresa 

nr. 331).  

11. S-a aprobat solicitarea Facultății de Litere cu privire la susținerea colocviului în semestrul I, la 

disciplina Cultură și civilizație română, desfășurată în avans dar pe parcursul perioadei de studii 

(adresa nr. 397).  

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

03.01.2023 (adresa Serviciului RUS nr. 432).  

13. S-a aprobat propunerea de actualizare a listei de tarife utilizate de către Serviciul de multiplicare din 

cadrul UBc, respectiv majorarea cu 10% (în medie) a acestora (adresa nr. 433).  

14. S-a aprobat solicitarea domnului ing. Săndulache Dorel (adresa nr. 26680).  

15. S-a informat Senatul universitar cu privire la noile modificări legislative apărute, respectiv OME 

6434/21.12.2022 din M.O.nr. 1 din 03.01.2023. 

 

  Aprobat,                                   Întocmit,  

                Preşedinte Senat universitar                                                       Secretariat Senat universitar 

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


