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MINUTA
şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 20 noiembrie 2017
1. S-a aprobat revizia 0, ediţia 4 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului de
pregătire a personalului didactic, R-10-03-01 (document nr. 22589).
2. S-a aprobat revizia 0, ediţia 3 a Regulamentului privind desfăşurarea programelor de formare
psihopedagogică în cadrul Departamentului de pregătire a personalului didactic, R 10-03-02. (document
nr. 22590).
3. S-a aprobat revizia 3, ediţia 5 a Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii de la
învăţământul cu frecvenţă, R-05-16 (conform adresei SSU nr. 22190).
4. S-a aprobat revizia 1, ediţia 4 a Regulamentului privind activitatea didactică şi activitatea profesională a
studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău-ciclul de studii universitare de master, R-0511 (document nr. 22632).
5. S-a aprobat revizia 4, ediţia 5 a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programelor de
studii universitare de doctorat în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi pentru candidaţii
din afara acesteia, R-13-01 (document nr. 22697).
6. S-a aprobat propunerea Consiliului de administraţie, referitoare la sporul salarial acordat pentru activitatea
de cercetare, în funcţie de gradul de depăşire a punctajului ţintă minim de realizat (adresa nr. 22800).
7. S-a aprobat Organigrama UBc, actualizată la data 16.11.2017 și aprobată de CA în ședința din data de
16.11.2017 (adresa nr. 21618).
8. S-a aprobat actualizarea anexelor 1, 2, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UBc,
R-05-16_5.3. Actualizarea este necesară în urma alegerii noilor reprezentanţi ai studenţilor în Senatul
universitar (adresa Asociației Liga Studențească nr. 22451).
9. S-au aprobat listele cuprinzând studenții care beneficiază de burse (de performanţă, de merit şi sociale) în
semestrul I al anului universitar 2017-2018. Asociația Liga Studenţească a fost consultată în legătură cu
nominalizările făcute de către facultăţi (adresele nr. 22154; 22177; 22178; 22412; 22454; 22687÷22691).
10. S-au aprobat Tabelele centralizatoare cuprinzând cadrele didactice cu normă în regim de plata cu ora din
cadrul Şcolii de Studii Doctorale (adresa nr. 21264, 21265).
11. S-a aprobat Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, la data de
01.11.2017 (adresa nr. 21680).
12. S-a aprobat solicitarea pentru susţinerea examenului de licenţă la UBc, a absolventului Macarie Mihai
Vasile, de la Universitatea Transilvania din Braşov, promoţia 2014, program de studii Contabilitate şi
informatică de gestiune (adresa nr. 21872).
13. S-a aprobat solicitarea absolventei BALAN (LOZNEANU) ALINA, FŞMSS, promoţia 2002, program de
studii Educaţie fizică şi sport, referitoare la susţinerea examenului de licenţă la Universitatea „Ştefan cel
Mare” din Suceava (adresa nr. 20030).
14. S-a confirmat numirea doamnei conf.univ.dr. Rotilă Aristița în funcția de președinte interimar al Comisiei
pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul UBc (CEACU), mandatul 2016-2020, în locul doamnei
conf.univ.dr. Veronica Loredana Balan, aflată în concediu de creștere copil (adresa nr. 22278).
15. S-a aprobat solicitarea domnului prof.univ.dr.ing. Ion Cristea de prelungire a activităţii, începând cu data
de 30 noiembrie 2017 (adresa nr. 21921).
16. S-au aprobat solicitările de reducere cu 50% a taxei de școlarizare pentru anul universitar 2017-2018, în
baza reglementărilor din adresa nr. 16078-Taxe aplicabile pentru anul universitar 2017-2018 ale:
• doamnei Mărmureanu Ecaterina-Elena studentă în anul II la Facultatea de Științe, programul de
studii Matematică (salariat al UBc, adresa nr. 21746);
• doamnei Bălăiță Raluca, studentă în anul II la FȘMSS, program de studii KMS (salariat al UBc,
adresa nr. 22045).
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17. S-a informat Senatul cu privire la faptul că, Asociaţia „Liga studenţească” din UBc şi-a desemnat noi
reprezentanți pentru Consiliile Facultăților (adresele nr. 21660-21666; 22626).
18. Rectorul UBc, prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY, a informat Senatul cu privire la noutăţile
prezentate în şedinţa CNR:
• UBc a primit la rectificarea bugetară o alocaţie suplimentară de 5%, care permite încheierea cu
bine a anului financiar;
• se va pune accent sporit pe activitatea de cercetare, facultăţile primind bani proporţional cu
activitatea de cercetare desfăşurată;
• alocaţia unitară/student la nivel de ţară este 3570 lei, iar la nivelul UBc 3600 lei;
• se va realiza ierarhizarea programelor de studii şi a facultăţilor cu bani de la Banca Mondială
(împrumut rambursabil de către statul român);
• se va face evaluarea/acreditarea şcolilor de Studii Doctorale;
• studenţii cu vârsta peste 26 de ani nu beneficiază de gratuitate la transport (Legea 1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare);
• s-a recomandat ca la şedinţele de departament, CF, CA sau Senat să fie invitat şi un reprezentant
al Sindicatului;
• s-a precizat că sunt universităţi cu probleme financiare, care vor intra în program de redresare,
fiind sprijinite din fondurile speciale ale ministrului.
19. S-a solicitat publicarea listei cu rezultatele cercetării şi sporul salarial acordat în funcţie de acestea. S-a
precizat că vor fi publicate datele statistice privind numărul de cadre didactice, nivelul de depăşire al
procentului minim de realizat şi sporul salarial acordat.
Aprobat,

Întocmit,

Preşedinte Senat
Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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Secretariat Senat
Dr.ing. Carmen-Coca BALABAN
Dr.ing. Rodica BUCUROIU
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