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M I N U T A  
şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 din data de 04 septembrie 2017 
 

1. S-a aprobat revizia 1, ediţia 4 a Regulamentului de finanţare al Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău, R-08-02 (document nr. 14001).  

2. S-a aprobat revizia 1, ediţia 7 a Regulamentului de normare şi salarizare, R-12.01-02 (document nr. 
14002).  

3. S-a aprobat revizia 3, ediţia 5 a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programelor de 
studii universitare de doctorat în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-13-01 (document 
nr. 14003).  

4. S-a aprobat revizia 0, ediţia 2 a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a procesului de obţinere a 
atestatului de abilitate la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-13-04 (document nr. 14004).  

5. S-a aprobat revizia 1, ediţia 5 a Regulamentului de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii 
„Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.02.02-02 (document nr. 14086). Modificările au fost realizate prin 
consultarea tuturor părţilor interesate, respectiv: Serviciul Social, Asociaţia „Liga Studenţească”, 
administratorii-şefi ai facultăţilor, conducerea UBc.  

6. S-a aprobat propunerea Consiliului de administraţie (adresa CA nr. 14131/01.09.2017) cu privire la 
actualizarea Regulamentul de ordine interioară al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-01-03, 
în conformitate cu Legea nr. 53 – Codul muncii, 2017.  

7. S-a aprobat cuantumul tarifelor pentru cazarea în căminele studenţeşti  propus de  Serviciului Social 
(adresa nr. 13386).  

8. S-a aprobat propunerea Serviciului Social de păstrare a tarifelor de închiriere şi utilităţi pentru 
apartamentul de protocol din căminul nr. 2, închiriat de Clubul Sportiv Ştiinţa Bacău (adresa nr. 13385). 

9. S-a confirmat propunerea Consiliului de administraţie de numire a doamnei lector univ.dr. Carmen-
Violeta Popescu în funcţia de Director interimar, al Departamentului pentru Pregătirea Personalului 
Didactic (adresa CA nr. 14132). S-a făcut precizarea că începând cu 01 octombrie 2017, doamna Carmen-
Violeta Popescu va ocupa postul de conferenţiar, câştigat prin concurs.  

10. S-a informat Senatul universitar despre acordul MEN referitor la solicitarea UBc, de modificare a 
structurii universităţii respectiv, trecerea programelor de studii universitare de licenţă (PIPP) şi de master 
(SIE) de la Facultatea de Ştiinţe la Facultatea de Litere, în cadrul Departamentului LLR şi ŞC care îşi va 
schimba denumirea în Departamentul de LLR şi Ştiinţele Comunicării şi Educaţiei. Aprobarea MEN este 
integrată în următoarele acte normative: HG nr. 615/30.08.2017 şi HG nr. 614/30.08.2017 (adresa MEN 
nr. 14165/31.08.2017), publicate în M.O. nr. 713 din 04.09.2017. 

11. S-a aprobat solicitarea studentei Roibu Roxana-Mihaela (căsătorită Arseni) pentru susţinerea examenului 
de finalizare studii universitare de licenţă la UBc, în cadrul Facultăţii de Litere, începând cu sesiunea 
februarie 2018. Studenta este absolventă a Facultăţii de Filozofie şi Ştiinţe Social Politice, Universitatea 
„Al.I.Cuza” din Iaşi (adresa nr. 11750).  

12. S-a aprobat solicitarea studentei Groapă Diana-Elena, absolventă a Facultăţii de Litere din cadrul UBc, 
programul de studii engleză-franceză, promoţia 2014, pentru susţinerea examenului de finalizare studii 
universitare de licenţă la Universitatea „Transilvania” din Braşov (adresa nr. 11423).  

13. S-a informat Senatul universitar despre prevederile legale privind acordarea sporului de doctorat şi 
eforturile întreprinse pentru găsirea unor soluţii compensatorii pentru evitarea diminuării drepturilor 
salariale (adresa CNR nr. 12604/27.07.2017). 
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                          Preşedinte Senat                                                                                   Secretar Senat 
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