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MINUTA
şedinţei ordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău,
din data de 26 octombrie 2017
1. S-a aprobat revizia 1, ediţia 8 a Metodologiei de finanţare a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău,
R-08-03 (adresa nr. 20913).
2. S-a aprobat revizia 2, ediţia 7 a Regulamentului de normare şi salarizare, R-12.01-02 care vizează
armonizarea regulamentului, cu revizia 1, ediţia 8 a Metodologiei de finanţare a UBc (adresa nr. 20914).
3. S-a aprobat revizia 1, ediţia 2 a Regulamentului privind aplicarea măsurilor de sprijinire a obţinerii
abilitării de către cadrele didactice ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi pentru candidaţii
din afara acesteia, R-13-02 (adresa nr. 21083).
4. S-au aprobat propunerile privind acordarea gradaţiilor de merit începând cu 01 noiembrie 2017, la
departamentele care au locuri disponibile. Propunerile au fost aprobate de către Consiliul de administraţie
(adresele nr. 18986- Facultatea de Inginerie şi 19859-FŞMSS).
5. S-a aprobat Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, la data de 02
octombrie 2017 (adresa nr. 21257).
6. S-a aprobat completarea Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii de la învăţământul cu
frecvenţă, R-05-16_5.2, conform legislaţiei în vigoare (adresa CA nr. 19959).
7. Senatul universitar a fost informat că, în şedinţa din data de 12.10.2017, Consiliul de administraţie a
aprobat scoaterea la concurs a unor posturi vacante de lector (adresele nr. 19915 şi 19702).
8. Membrii Senatul universitar sunt informaţi că doamna conf.univ.dr. Carmen-Violeta Popescu este noul
membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe, începând cu 02.10.2017, în calitate de director al DPPD.
9. S-a aprobat solicitarea Consiliului de administraţie privind prelungirea, până la data de 01 noiembrie
2017, a perioadei de înmatriculare a studenţilor în anul 2017-2018 (adresa nr. 20809).
10. S-a aprobat solicitarea Şcolii de Studii Doctorale referitoare la mărirea cuantumului taxei pentru studenţii
admişi în regim cu taxă şi defalcarea acesteia pe categorii de cheltuieli în aceleaşi procente ca şi pentru
studenţii-doctoranzi cu finanţare de la buget (adresa nr. 21197). Taxa stabilită este valabilă, începând cu
admiterea din septembrie 2018.
11. S-a aprobat propunerea Şcolii de Studii Doctorale cu privire la modalitatea de remunerare a activităţilor
de conducere doctorat/membru comisie de îndrumare pentru studenţii-doctoranzi în stagiu, cu taxă (adresa
nr. 20381).
12. S-a aprobat solicitarea domnului prof.univ.dr.ing. Gheorghe Stan de prelungire a activităţii, începând cu
data de 06 noiembrie 2017 (adresa nr. 21153).
13. S-a aprobat solicitarea referitoare la prelungirea programului de cercetare ştiinţifică pe o perioadă de 10,5
luni, pentru studentul-doctorand Petroiu Ionuţ Narcis (adresa nr. 20783).
14. S-au aprobat tarifele de închiriere a spaţiilor, temporar disponibile, pe categorii de activităţi comerciale
(adresa DGA nr. 18896).
15. S-a informat Senatul universitar cu privire la noii reprezentanţi desemnaţi de Asociaţia „Liga
studenţească” din UBc, respectiv:
• studentul Ovezea Alexandru-Mihail, FŞMSS, an II, EFS în Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii universitare;
• studentul Seciu Alex-Paul, FŞMSS, an II, EFS pentru Comisia de etică şi deontologie
profesională universitară, (adresele nr.19127, 19126).
Aprobat,
Preşedinte Senat
Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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Întocmit,
Secretar Senat
Dr.ing. Carmen-Coca BALABAN
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