UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU
Nr. 18734/1/ 30.09.2020

MINUTA
şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 30 septembrie 2020
Având în vedere situația existentă la nivelul țării, respectiv pandemia COVID-19, transmiterea
ordinii de zi, a documentelor și votul senatorilor s-a realizat online, pe e-mail.
1. S-au aprobat statele de funcții (documentele nr. 18301÷18319) și situaţia centralizată pe facultăţi şi
departamente privind structura statelor de funcţii (document nr. 18320).
S-au aprobat centralizatoarele cuprinzând cadrele didactice în regim de plata cu ora pe semestrul I,
anul universitar 2020-2021, întocmite pe departamente/facultăţi/universitate (adresele nr.18411÷
18422;18427÷18438;18440;18470;18692). Colegii din exterior, cu statut de asociat, care desfăşoară
în UBc activităţi didactice în regim de plata cu ora, au prezentat cererile și dosarul cu realizările
aferente anului universitar anterior (2019-2020), prin care fac dovada că au publicat articole
ştiinţifice. Documentele prezentate au fost analizate în comisia Senatului, numită în acest scop.
Toate solicitările au primit aviz favorabil. (adresele nr. 16117;16254;16710;16924;17433;18267;
18268;18269/1÷5;18270/1,2;18281;18321÷18322;18384;18385;18406;18407;18439;18690/1÷5).
2. S-a aprobat cererea domnului conf.univ.dr. BOTEZ Daniel – cadru didactic titular în cadrul
Departamentului CAAEF – Facultatea de Ştiinţe Economice, referitoare la susţinerea de activităţi
didactice (curs), în anul universitar 2020-2021, în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti,
Centrul pentru Învăţământ Deschis la Distanţă Piatra Neamţ (adresa nr. 18327).
3. S-a aprobat solicitarea de completare a Ghidului privind norme metodologice pentru organizarea și
desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și de master pentru sesiunile de
admitere 2020, R-05-27 (adresa nr. 18681).
4. S-a aprobat aplicarea Legii 85/2016 privind plata diferențelor salariale pentru perioada 2008-2011,
ultima tranșă, conform propunerii CA.
5. S-a aprobat ediția 4, revizia 0 a Regulamentului cadru privind acordarea gradaţiilor de merit pentru
personalul didactic şi personalul didactic auxiliar din cadrul Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din
Bacău, R-12.01-05.
6. S-a aprobat Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic la data de
01.10.2020 (adresa nr. 18721).
7. S-a aprobat solicitarea de completare/actualizare a următoarelor regulamente conform
reglementărilor în vigoare (adresa nr. 18681/1):
• Ghidul privind normele metodologice pentru organizarea și desfășurarea admiterii, în ciclurile
de studii universitare de licență și de master, pentru sesiunile de admitere 2020, R-05-27
(document nr. 18681/1);
• Regulamentul privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de licență, R-05-10
(document nr. 18681/2); ;
• Regulamentul privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de master, R-05-11
(document nr. 18681/3);.
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8. S-a aprobat numirea unui nou responsabil pentru domeniul de master Biologie, în persoana domnului
conf.univ.dr. Dorel Ureche, ca urmare a pensionării doamnei conf.univ.dr. Maria Prisecaru și
domnului conf.univ.dr. Ferdinant Pricope (conform solicitării Facultății de Științe, adresa nr. 18426).
9. S-a aprobat adresa nr. 18098 transmisă de DPPD, Facultatea de Științe.

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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