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M I N U T A 

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 29 mai 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-a aprobat Planului strategic instituțional pentru perioada 2020- 2024 (document nr. 7635).  

2. S-a aprobat Planului operaţional pentru anul 2020, componentă a planului strategic al Universităţii  

pentru perioada 2020-2024 (document nr. 7636).  

3. S-a aprobat revizia 2, ediția 2 a Metodologiei pentru alegerea și desemnarea membrilor Consiliului 

Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

R-13-03 (document nr. 8244).  

4. S-au confirmat/aprobat cadrele didactice numite în funcția de directori de departament și președinți 

de comisii la nivel de universitate, pentru mandatul 2020-2024 (adresa nr. 7981).  

5. S-a avizat structura și componența Comisiei de etică și deontologie profesională universitară din 

cadrul UBc, pentru mandatul 2020-2024 (adresa nr. 8345).  

6. S-a aprobat calendarul alegerilor pentru membrii CEACU, reprezentanți ai corpului profesoral, 

mandatul 2020-2024 (adresa nr. 8341).  

7. S-au validat comisiile de finalizare a studiilor de la facultăți, promoția 2020 (adresele nr. 7833; 8305; 

8263; 8310; 8274). 

8. S-au validat comisiile de admitere pe facultăți, pentru anul universitar 2020-2021 (adresele nr. 7833; 

8306; 8298; 8311; 8273).  

9. S-a aprobat că, la contractele de cercetare, dezvoltare, transfer tehnologic, consultanță etc., pontajul 

trebuie să se încadreze în numărul de ore care nu reprezintă activități din norma de bază/didactice de 

curs/seminar/laborator/proiecte (normă zilnică de 8 ore), la care se adaugă 8 ore suplimentare zilnic  

(adresa RU nr. 8129).  

10. S-a aprobat revizia 1, ediția 10 a Regulamentului de organizare a examenelor de finalizare a 

programelor de studii universitare şi postuniversitare şi a altor cursuri 2019-2020, R-05-13, care 

vizează actualizarea în conformitate cu cerințele legale în vigoare (adresa nr. 8368).  

11. S-a informat Senatul universitar referitor la noi reglementări legale apărute (adresa nr. 8087). 

12. S-a informat Senatul universitar cu privire la adresele nr. 6048 din 15.05.2020 respectiv, 22.05.2020  

referitoare la platformele de înscriere online la universități din Romania. 

13. S-a aprobat revizia 0, ediția 1 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 (document nr. 8369).  

14. S-a aprobat Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic la data de 

21.05.2020 (adresa nr. 7886).  

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                          Preşedinte Senat                                                                      Secretariat Senat 

         Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF                                   Dr.ing. Carmen-Coca BALABAN    
    

 

  


