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

din data de 25 octombrie 2018 
 
 

1. S-a aprobat ediţia 5, revizia 0 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare a 
sistemului de control managerial de la nivelul UBc, R-11.03-01 (document nr. 22002). Odată cu intrarea 
în vigoare a prezentei ediţii a regulamentului, respectiv 25.10.2018, se abrogă Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a echipei de gestionare a riscurilor de la nivelul UBc, R-11.03-02.  

2. S-a aprobat revizia 1, ediţia 5 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a DGA, R-12-01 (document 
nr. 20757).  

3. S-a aprobat revizia 1, ediţia 4 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a DPPD, R-10-03-01. 
Actualizarea a vizat conformarea la noile reglementări legale în vigoare (document nr. 21658).  

4. S-a aprobat revizia 4, ediţia 5 a Regulamentului de autoevaluare a performanţelor în cercetare a cadrelor 
didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-06-02 (document nr. 22001).  

5. S-a aprobat ediţia 6, revizia 0 a Regulamentului privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare, R-
12.01-03 (document nr. 22004). Actualizarea constă în includerea în anexă a condiţiilor pentru ocuparea 
postului de asistent/lector/şef lucrări, stabilite de către fiecare facultate şi a punctajul aferent pentru 
departajarea candidaţilor.  

6. S-a aprobat revizia 5, ediţia 5 a Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii de la 
învăţământul cu frecvenţă, R-05-16 (document nr. 22183/24.10.2018). Revizia constă în corectarea unei 
erori de la capitolul 12, alin. (2).  

7. S-a aprobat lista, solicitată de ARACIS, cu programelor de studii universitare de master care nu vor mai 
funcţiona începând cu anul universitar 2019-2020 (conform adreselor înaintate de către facultăţi: adresa 
nr. 22071; 22076; 22287; 22288; 22027). Evaluarea masterelor se va începe centralizat, pe universitate, 
după aprobarea şi transmiterea de către ARACIS a listei cu programele de studii universitare de master ce 
intră în evaluare.  

8. S-au aprobat centralizatoarele cuprinzând cadrele didactice în regim de plata cu ora pe semestrul I, anul 
universitar 2018-2019, întocmite pe departamente/facultăţi/universitate (adresele nr. 17681÷17706; 
20013; 20864; 21603; 22290). Colegii cu statut de asociat, din exterior, care desfăşoară în UBc activităţi 
didactice în regim de plata cu ora, au prezentat dosarul cu realizările aferente anului universitar anterior 
(2017-2018), prin care fac dovada că au publicat articole ştiinţifice.  

9. S-au aprobat propunerile de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa şi componenţa comisiilor de 
analiză şi evaluare a dosarelor pentru doi profesori de la Universitatea din Cadiz, Spania (adresele nr. 
20687,20688; 21565), respectiv:  

• Prof.univ.dr. Jose Luis CUETO ANCELA, şi  
• Prof.univ.dr. Juan Antonio LOPEZ RAMIREZ  

Şedinţa festivă pentru acordarea titlurilor va avea loc în luna decembrie.  
10. S-a aprobat revizia 3, ediţia 9 a Metodologiei de finanţare a UBc, pentru anul 2017 (adresa nr. 22259). 

Revizia vizează doar corectarea unor erori de tehnoredactare neimplicând modificări de conţinut ale 
documentului.  

11. S-a aprobat Raportul de activitate SAS (document nr. 21342).  
12. S-a aprobat noua componenţă a Consiliului executiv al SAS din UBc (adresa nr. 21341).  
13. S-a aprobat cuantumul tarifelor de imprimare la Serviciul de multiplicare al UBc (adresa nr. 20549).  
14. S-a aprobat cuantumul tarifelor de închiriere a spaţiilor temporar disponibile, pe categorii de activităţi 

comerciale (adresa DGA nr. 20032).  
15. S-a aprobat solicitarea pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă, la 

UBc, Facultatea de Ştiinţe Economice, a doamnei Vaida E. Cristina, absolventă a Universităţii „George 
Bacovia” din Bacău, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, specializarea Contabilitate şi 
Informatică de gestiune, promoţia 2009 (adresa nr. 19400).  
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16. S-au aprobat perioadele de efectuare a concediilor de odihnă ale cadrelor didactice şi de cercetare, în anul 
universitar 2018-2019 (adresa serviciului RU nr. 20279/1).  

17. Senatul universitar a fost informat cu privire la situaţia creată la Şcoala de Studii Doctorale prin încetarea 
CIM la UBc a doi conducători de doctorat, fapt care impune luarea unei decizii în legătură cu doctoratele 
aflate în derulare (adresa  ŞSD nr. 20543).  S-a făcut precizarea că, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare, dreptul de autor este al doctorandului pentru orice publicaţie făcută în timpul stagiului de 
doctorat şi al doctorului în ştiinţe pentru publicaţiile realizate după obţinerea titlului de doctor (conform 
menţiunii Oficiului juridic, cu referire la legislaţia în vigoare).  

18. Senatul universitar a fost informat despre propunerea înaintată de Asociaţia Liga Studenţească din UBc 
pentru membru CEACU-student, respectiv domnişoara Ştefan Monica, studentă a Facultăţii de Ştiinţe, 
programul de studii Informatică, anul II (adresa nr. 21563).  

19. S-a aprobat solicitarea DPPD cu privire la prelungirea perioadei de înscriere la programele de formare 
psihopedagogică, pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe, IF, până la data de 26 octombrie 2018 (adresa 
DPPD nr. 20763).  

20. S-a aprobat Referatul privind stabilirea unor taxe pentru studenţii cetăţeni non-EU, înaintat de secretarul-
şef al Universităţii (document nr. 22169).  

21. S-a aprobat Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic la data de 
01.10. 2018 (adresa Serviciului Resurse umane nr. 20289).  

22. S-a aprobat referatul DPPD cu privire la demararea procedurii de evaluare periodică de către ARACIS a 
programelor de formare psihopedagogică (adresa nr. 22298).  

23. S-a aprobat referatul Departamentului IMIM din cadrul Facultăţii de Inginerie cu privire la demararea 
procedurii de evaluare de către ARACIS, pentru autorizare provizorie, a programului de studii 
universitare de licenţă Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism (adresa nr. 22251).  

24. Membrii Senatului au fost informaţi că, începând cu 1 Noiembrie 2018, Senatul are ştampilă, aceasta 
urmând a fi aplicată pe toate documentele care necesită acest lucru. 
 

 
 Aprobat,                              Întocmit, 

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

                                                                                                       
 
 


