UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU
Nr. 11357/1/27.06.2019

MINUTA
şedinţei ordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 27 iunie 2019

1. S-au prezentat Senatului universitar cifrele de şcolarizare pentru studiile universitare de licenţă,
master şi doctorat, pentru anul universitar 2019-2020, conform Declaraţiei Rectorului (document
nr. 9191).
2. S-a aprobat revizia 5, ediţia 8 a Regulamentului de normare şi salarizare, R-12.01-02.
3. S-a aprobat solicitarea referitoare la includerea în planurile de învăţământ a cursurilor transversale
facultative, Antreprenoriat strategic şi Dezvoltarea competenţelor socioemoţionale, iniţiate în
cadrul proiectului POCU 320/6/21/121221 - „Inserţia pe piaţa muncii – vectorul învăţământului
terţiar” (adresa nr. 9482). S-a precizat că planurile de învăţământ pentru anul universitar 2019-2020
vor fi aprobate în şedinţa Senatului universitar din data de 18.07.2019.
4. S-a aprobat componenţa comisiei pentru elaborarea procedurii şi organizarea concursului „Metode
şi tehnici de predare” adresat membrilor grupului-ţintă cadre didactice, din cadrul proiectului
POCU 320/6/21/121221 „Inserţia pe piaţa muncii – vectorul învăţământului terţiar” (adresa nr.
9483).
5. S-a aprobat cererea doamnei lector.univ.dr. Savin Petronela, pentru efectuarea, în perioada
noiembrie 2019 - ianuarie 2020, a unui stagiu de practică de 20 de ore, la agenţi economici cu care
s-a încheiat acord de parteneriat, pentru 25 de studenţi din grupul ţintă al proiectului POCU
320/6/21/121221 „Inserţia pe piaţa muncii – vectorul învăţământului terţiar”, (adresa nr. 9484).
6. S-a aprobat solicitarea FSMSS referitoare la modificarea comisiei de examen pentru finalizarea
studiilor de licenţă, programul SPM, sesiunea iulie 2019, ca urmare a indisponibilităţii a doi
membri (adresa nr. 11006).
7. Nu s-a aprobat solicitarea privind acordarea titlului de Doctor Honoris Causa înaintată de domnul
dr. Thomas Steiner (adresa nr. 8780). S-a precizat că domnul dr. Thomas Steiner nu a avut şi nu are
nicio colaborare cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
8. Nu s-a aprobat adresa înaintată de domnul ing. Ioan-Ciprian Drugă, referitoare la oportunitatea de
finanţare din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii gestionat de Comisia Naţională de Strategie şi
Prognoză, prin competiţia demarată în 02.05.2019, a proiectului Reabilitare şi modernizare
infrastructură educaţională universitară şi dotare „SMART”-Corp B (adresa nr. 9421). S-a
precizat că având în vedere Co-finanţarea cerută, de 50% din valoarea grantului, valoare care
trebuie restituită în 20 de ani, Universitatea nu se poate îndatora, deci nu poate participa la acest tip
de finanţare.
9. S-au aprobat solicitările de prelungire a activităţii până la sfârşitul anului universitar 2018-2019,
pentru domnii conf.univ.dr. Ferdinant Pricope şi prof.univ.dr. Ioan Viorel Raţi, cadre didactice
titulare la Departamentul de Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului din cadrul Facultăţii de Ştiinţe
(adresele nr. 10606, 10607).
10. S-a aprobat Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic la data
de 10.06.2019 (adresa nr. 10676).
11. S-au aprobat cererile de modificare a perioadei concediului de odihnă (adresele nr. 10250, 10252;
25769/5/; 25771/1; 137; 11176; 25774/1÷16; 25775/1÷18). Domnul preşedinte face precizarea că
Senatul universitar aprobă doar modificarea perioadei de efectuare a concediului de odihnă.
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12. S-a informat Senatul universitar cu privire la adresa MEN 245/GP/23.05.2019, referitoare la
preluarea de către universităţi a cluburilor sportive din subordinea MEN. Senatul universitar a
amânat luarea unei decizii cu privire la preluarea în subordine a Clubului sportiv „Ştiinţa” Bacău,
neavând în acest moment, toate datele necesare în acest sens.
13. S-au aprobat propunerile Serviciului social cu privire la taxele de cazare şi graficul de funcţionare a
căminelor studenţeşti, pentru perioada vacanţei de vară 15.06-21.09.2019 (adresa nr. 9570).
14. Senatul universitar a fost informat cu privire la rezultatele obţinute de studenţii care au reprezentat
Universitatea la Campionatul naţional universitar de atletism, desfăşurat la Bacău, în perioada 2325 mai 2019 (adresa nr. 9529).
15. S-a informat Senatul universitar, cu privire la componenţa echipei de majorete şi a formaţiei de
dansuri populare a UBc şi rezultatele obţinute de acestea.
Domnul preşedinte a făcut precizarea că pentru toţi aceşti studenţi, în septembrie, se vor face
premieri.
16. Preşedintele Senatului universitar a solicitat ca înainte de plecarea în vacanţă, Consiliile
Facultăţilor să analizeze Regulamentul de alegeri pentru mandatul 2019/2020-2023/2024 şi să-şi
coreleze activitatea cu graficul alegerilor.
17. Domnul Preşedinte a amintit membrilor Senatului şi i-a rugat să reamintească şi colegilor din
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, că domnul consilier juridic Balint Emil, secretar al comisiei
de etică şi deontologie profesională universitară este şi consilierul de etică al Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău.
Aprobat,
Preşedinte Senat
Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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Secretariat Senat
Dr.ing. Carmen-Coca BALABAN
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