UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU
Nr. 1650/1/ 30.01.2020

MINUTA
în şedinţei ordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 30 ianuarie 2020

1. Conducerea Universității a acordat, în cadru festiv, Diploma de excelență domnului prof.univ.dr.
Ioan Dănilă.
2. Senatul universitar a fost informat că, în data de 03 februarie, în conformitate cu Regulamentul
privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău, pentru mandatul 2019/2020 – 2023/2024, va avea loc alegerea noului
Senat. Senatul nou ales se va întruni la ora 14.00 pentru alegerea președintelui. Președintele
Senatului va iniția, începând cu data de 04 februarie 2020, procedurile privind alegerea noului
rector.
3. S-au aprobat Rapoartele comisiilor Senatului pentru anul 2019 și cele pentru perioada 2016-2020,
(documentele nr. 1336/1÷5; 1337/1÷5).
4. S-au aprobat Rapoartele privind activitatea desfășurată de Senatul Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău în anul 2019 și respectiv, pe perioada mandatului 2016-2020 (documentele
nr. 1379; 1380).
5. S-au aprobat Rapoartele Comisiei de etică și deontologie profesională universitară pentru anul
2019 și respectiv, pentru mandatul 2016-2020 (adresele nr. 1435, 1436).
6. S-a aprobat propunerea Departamentului ID-IFR de modificare a Regulamentului de normare și
salarizare, R-12.01-02 (adresa nr. 1397).
7. S-a aprobat actualizarea Regulamentului privind activitatea didactică şi activitatea profesională a
studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de
licenţă/master, R-05-10, respectiv, R-05-11 și a Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat în cadrul Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău, R-13-01, în conformitate cu noile reglementări privind mobilitățile OMEN 5140/2019 (documentele nr. 1631, 1632, 1633).
8. S-a aprobat solicitarea de actualizare a Metodologiei de finantare a Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău pentru anul 2019, R-08-03_11.0 (conform adresă DGA nr. 1584).
9. S-a aprobat plata drepturilor salariale începând cu 01.01.2020, conform legislației în vigoare,
respectiv Legea nr. 153/2017, OUG nr.114/2018 și OUG nr. 1/2020 (adresa Serviciului RUS nr.
1618).
10. S-a aprobat Raportul final al concursului pentru acordarea gradațiilor de merit personalului
didactic auxiliar, în perioada 2020-2024 (adresa nr. 1375).
11. S-a aprobat Referatul privind rezultatele procesului de evaluare a performanţelor personalului
didactic auxiliar şi nedidactic (document prezentat de Serviciul RUS, nr. 1591).
12. S-a aprobat solicitarea DPPD cu privire la desfășurarea, pe semestrul II al anului universitar 20192020, a orelor de pedagogie I, în regim de plata cu ora de către domnul Gabriel Mareș (adesa nr.
1391).
13. S-a aprobat adresa nr. 1583 înaintată Serviciului Social.
14. S-a aprobat solicitarea privind plata orelor aferente normei didactice a domnului prof.univ.dr.
Talmaciu Mihai, aflat o perioadă mai mare de timp în concediu medical. Activitățile didactice sunt
susținute în acest interval de cadre didactice din departament (conform adresei Facultății de Științe
nr. 1557).
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15. Se informează Senatul universitar cu privire la prevederile OUG nr. 79/20.12.2019 referitoare la
procesul de evaluare a studiilor doctorale (adresa nr. 1115).
16. S-a aprobat modificarea organigramei Direcției Generale Administrative (adresa DGA nr. 1205).

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