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

din data de 15 decembrie 2016,  
 
 

1. S-a aprobat adresa nr. 25025 referitoare la componenţa Comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice 
vacante, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2016-2017, în cadrul Departamentului de 
Energetică şi Ştiinţa calculatoarelor. 

2. S-a aprobat ediţia 3 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru pregătirea 
personalului didactic, R-10-06-01 (adresa nr. 24854).  

3. S-a aprobat abrogarea celor cinci regulamente de organizare şi funcţionare ale comisiilor permanente din 
cadrul Senatului universitar (aprobate în 2013), respectiv: Regulament de organizare şi funcţionare a 
Comisiei de control al activităţii rectorului şi DGA, a Senatului UBc, R-03-01; Regulament de organizare 
şi funcţionare a Comisiei pentru reforme, dezvoltare, finanţare şi calitate a Senatului UBc, R-04-01; 
Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru programe de studii, perfecţionarea şi 
evaluarea personalului didactic şi activităţi studenţeşti a Senatului UBc, R-05-01; Regulament de 
organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cercetare științifică și relații internaționale-CCSRI a 
Senatului UBc, R-06-01; Regulament de organizare şi funcţionare  a Comisiei pentru relații cu mass-
media și de promovare a imaginii Universității, R-07-01.  

4. S-a aprobat revizia 1, ediţia 1 a Regulamentului privind aplicarea măsurilor de sprijinire a obţinerii 
abilitării de către cadrele didactice ale Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, R-13-02. 

5. S-a aprobat solicitatea FŞMSS referitoare la completarea documentului nr. 19060, cu două taxe aplicabile 
pentru anul universitar 2016-2017, respectiv: 

• taxa de finalizare pentru studii de conversie profesională (EFS); 
• taxa de eliberare a adeverinţei cu stagiile de practică efectuate de absolvenţi pe parcursul studiilor: 

(adresa nr. 24630). 
6. S-a aprobat adresa nr. 23963 înaintată de Serviciului Social pentru tarife de închiriere/ cv. utilităţi pentru 

apartamentul de protocol din căminul nr. 2. 
7. S-a aprobat cererea doamnei conf.univ.dr. Balan Veronica Loredana, din cadrul Departamentului de limbi 

şi literaturi străine, al Facultăţii de Litere, pentru acordarea gradaţiei de merit, începând cu 01 decembrie 
2016 (adresa nr. 24568).  

8. S-a aprobat susţinerea examenului de licenţă la UBc, Facultatea de Ştiinţe Economice, în sesiunea iulie 
2017, pentru absolventul ANTOHE Florin de la Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de 
Ştiinţe Economice, program de studii CIG (adresa nr. 24299).  

9. S-a aprobat componenţa comisiei de admitere pentru cursul de formare continuă Utilizarea platformelor 
educaţionale interactive online (MENOS), propusă prin adresa nr. 25027/4. 

10. S-a aprobat Raportul de activitate pe anul universitar 2015-2016 al Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din 
Bacău (document nr. 24855).  

11. S-a aprobat înscrierea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău în Consorţiul ,,Academica Plus” 
(adresa Consiliului de administraţie nr. 25140). 
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