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M I N U T A  

şedinţei ordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

24 iunie 2021 
 

1. S-a aprobat procesul-verbal încheiat în ședința Senatului universitar din data de 20.05.2021 (PV-S 

nr. 6645).  

2. S-au aprobat procesele-verbale încheiate în ședințele Biroului Senat din data: 27.05; 08.06 și  

10.06.2021 (PV-BS nr. 6885; 7416; 7605).  

3. S-a aprobat revizia 1, ediția 12 a Metodologiei de finanțare a Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, R-08-03 (document nr. 7601).  

4. S-a aprobat ediția 2, revizia 0 a Metodologiei de admitere la Colegiul din cadrul Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul școlar 2021-2022, R-14-02 (document nr. 7844). Au fost 

aprobate locuri bugetate pentru colegiu - 28 de locuri pentru domeniul tehnic și 28 pentru domeniul 

sanitar (OME nr. 3845/26.05.2021).  

5. S-a aprobat ediția 1, revizia 0 a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Oficiului 

Juridic, R-11.10-01 (document nr. 8142).  

6. S-a aprobat revizia 1, ediția 5 a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de 

monitorizare, R-11.03-01 (document nr. 7200).  

7. S-a aprobat revizia 2, ediția 6 a Regulamentului de acordare a burselor pentru studenții de la 

învățământul cu frecvență, R-05-16 (document nr. 8143).  

8. S-a aprobat propunerea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) cu privire 

la includerea în Regulamentul de normare și salarizare, R-12.01-02 a unor precizări privind 

normarea și salarizarea activităților DPPD (adresa nr. 8051).  

9. S-au aprobat taxele aplicabile la concursul de admitere, în cadrul Colegiului UBc, pentru anul școlar 

2021-2022 (adresa nr. 7988).  

10. S-a aprobat componența Comisiei de admitere și a comisiei de soluționare a contestațiilor la 

Colegiului UBc, constituită în vederea organizării și desfășurării concursului de admitere, pentru 

anul școlar 2021-2022 (adresa nr. 8159).  

11. S-au aprobat Taxele aplicabile pentru anul universitar 2021-2022 (adresa nr. 7824).  

12. S-a aprobat solicitarea domnului conf.univ.dr. Dan Iulian Alexe, titular la Departamentul KTO – 

FȘMSS pentru susținerea de activități didactice (curs și lucrări practice) la Academia Națională de 

Fotbal din cadrul Federației Române de Fotbal, în anul universitar 2020-2021 (adresa nr. 7194).  

13. S-a informat Senatul universitar cu privire la recomandările Curții de conturi (adresele 

7110;7110/1÷4/02.06.2021):  

 Recomandarea nr. 1: universitățile trebuie să-și construiască propria stategie în domeniul 

CDI, pornind de la misiunea și obiectivele asumate la nivel instituțional; universitățile să aibă 

misiune separată de cercetare care să nu se suprapună cu cea de învățare.  

 Recomandarea nr. 2: Baza materială destinată activităților de cercetare să se folosească de 

către persoane calificate, care au cunoștințe pentru a o folosi. Institutele să aibă plan separat 

de cercetare care să fie întocmit în baza misiunii de cercetare.  

 Recomandarea nr. 10: Să se realizeze periodic analiza de eficiență, eficacitate și 

economicitate a activității centrelor de cercetare. 

 Recomandarea nr. 11 – Să se completeze regulamentele UBc astfel încât, gradual, într-o 

perioadă delimitată de timp, să fie îndeplinite standardele minimale naționale, în concordanță 

cu cerințele impuse de CNATDCU, de către persoanele care ocupă funcții didactice de 

conferențiar/profesor universitar. 
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14. S-a aprobat adresa nr. 6720, înaintată de domnul Paul Hârțescu. 

15. S-a aprobat componența Comisiei de evaluare finală la cursul postuniversitar  „Strategii moderne de 

formare a cadrelor didactice pentru diseminarea noțiunilor de antreprenoriat” derulat în cadrul 

proiectului POCU – ProForm, ID 124981 (adresa nr. 8302).  

16. S-au aprobat rapoartele Școlii de Studii Doctorale din cadrul IOSUD-UBc, respectiv: 

 Raport de autoevaluare al ȘSD din cadrul IOSUD – UBc (adresa nr. 8097); 

 Raport de autoevaluare – Domeniul Inginerie Industrială, ȘSD din cadrul IOSUD – UBc 

(adresa nr. 8098);  

 Raport de autoevaluare – Domeniul Ingineria Mediului, ȘSD din cadrul IOSUD – UBc 

(adresa nr. 8099). 

17. S-a aprobat păstrarea cuantumurilor tarifelor de cazare pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul 

anului universitar 2020-2021 (adresele 7935;7935/1,2; 7477).  

18. S-a aprobat adresa Serviciului RUS nr. 8294, cu următoarele clarificări: 

 se va respecta Codul Muncii; 

 se va respecta dreptul la muncă, suplimentar, al fiecărui salariat; 

 se vor respecta reglementările clare din ghidul fiecărui proiect/contract; 

 se va ține seama că norma de bază a unui cadru didactic conține și ore de cercetare, transfer 

tehnologic, documentare, consultanță etc.; 

 se va ține cont că norma didactică reprezintă ore convenționale și nu ore fizice. 

 

 

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                        Preşedinte Senat                                                                        Secretariat Senat 

         Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF                                       Dr.ing. Carmen Balaban 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  
   


