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

din data de 20 ianuarie 2017  
 
 

1. S-a aprobat ediţia 8 a Regulamentului de organizare a examenelor de finalizare a programelor de studii 
universitare şi postuniversitare şi a altor cursuri 2016-2017, R-05-13 (adresa nr. 757). 

2. S-a aprobat ediţia 12 a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii 
universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi la cursurile de specializare pentru anul universitar 
2017-2018, R-05-12 întocmit în baza OMEN nr. 6102/15.12.2016 (adresa nr. 757).  

3. S-a aprobat ediţia 8 a Metodologiei de finanţare a Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, R-08-03 
(adresa nr. 1213). 

4. S-a aprobat Referatul privind rezultatele procesului de evaluare a performanţelor personalului didactic 
auxiliar şi nedidactic întocmit de compartimentul resurse umane (adresa nr. 1087).  

5. S-au aprobat propunerile Consiliului de administraţie din data de 12.01.2017 (adresa nr.725), cu privire la:  
a) salarizarea diferenţiată a personalului didactic, în funcţie de procentul cu care s-a depăşit 

punctajul ţintă realizat prin activitatea de cercetare;  
b) acordarea unor sporuri din venituri proprii de maximum 30 %;  
c) menţinerea şi pentru anul 2017, a aceluiaşi număr de gradaţii de merit, acordate personalului 

didactic auxiliar şi administrativ (nedidactic), aflate deja în derulare pentru perioada 2015-2019. 
6. S-au aprobat modificările, vizând unele corectări ale numărului de ore alocate la anumite discipline, în 

statul de funcţii al departamentului MISE, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, valabil pentru anul universitar 
2016-2017 (adresa nr. 994).  

7. S-a aprobat componenţa comisiilor de admitere şi finalizare studii la cursurile de specialitate organizate de 
ANRE, respectiv: 

• Pregătirea teoretică în domeniul instalaţiilor electrice, necesară candidaţilor la examenul de 
autorizare organizat de ANRE, desfăşurat în perioada 20-25.02.2017 (adresele nr. 788/1,2);  

• Pregătire teoretică pentru dobândirea/ prelungirea valabilităţii calităţii de verificator de 
proiecte, responsabil tehnic cu execuţia şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul 
instalaţiilor electrice, desfăşurat în perioada 20-25.02.2017 (adresele nr. 789/1,2); 

8. S-a aprobat solicitarea pentru continuarea activităţii, începând cu data de 12.01.2017, a domnului 
prof.univ.dr. Silviu Şalgău, prodecan al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii (adresa nr. 
1007). 

9. S-a aprobat solicitarea pentru ca un număr de 15 studenţi masteranzi din UBc (domeniul socio-uman) să 
efectueze stagiul de practică în cadrul Asociaţiei Culturale ,,Artă-Tradiţie-Patrimoniu Fără Frontiere, 
partener economic în proiectul Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar. Regiunea Bacău – 
eCULTFOOD, câştigat de UBc (adresa nr. 921/ 18.01.2017). 

10. S-a informat Senatul universitar cu privire la solicitarea doamnei asist.dr. Vârlan Simona, cadru didactic 
la Universitatea ,,Al.I. Cuza” Iaşi, de a susţine ore la Facultatea de Ştiinţe (adresa nr. 997). 

 
 
 

 Aprobat,                              Întocmit, 
                           Preşedinte Senat                                                                                   Secretar Senat 
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