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M I N U T A  

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 01 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 procesele-verbale încheiate în ședințele Biroului Senat desfășurate în perioada vacanței 

(PV-BS nr. 12588/30.07.2020; 12606/31.07.2020; 12695/03.08.2020; 15955/31.08.2020).  

2. S-a aprobat revizia 3, ediția 4 a Regulamentului de ordine interioară, R-01-03. Revizia constă în 

completarea regulamentului, cu măsurile impuse, pentru evitarea riscului de infectare cu SARS-

COV-2, Anexa 1 (document DGA nr. 15952).  

3. S-a aprobat Declarația rectorului privind cifrele de școlarizare pentru studii universitare de licență, 

an pregătitor și master, pentru anul universitar 2020-2021, sesiunea a II-a (document nr. 15661).  

4. S-a aprobat referatul domnului prof.univ.dr.ing. Gheorghe Brabie, director al proiectului complex 

CDI nr. 82PCCDI/2018, referitor la crearea în organigrama UBc, a două posturi de asistent de 

cercetare științifică (doctorand/cercetător postdoctoral), pe perioadă determinată și statul de funcții 

centralizator (documentele nr. 15284 și 15944).  

5. S-a aprobat revizia 5, ediția 9 a Regulamentul de normare și salarizare, R-12.01-02 (document nr. 

15953 și adresa Facultății de Inginerie nr. 15347).  

6. S-a aprobat revizia 2, ediția 1 a Ghidului privind regulile și măsurile stabilite pentru căminele și 

cantina universității, R-12.02.02-04. Actualizarea se referă la măsurile urgente impuse, începând cu 

03.09.2020 și până la noi reglementări, privind organizarea și funcționarea cantinei, în vederea 

evitării riscului de infectare cu SARS-COV-2 (document DGA nr. 15957).  

7. S-a aprobat Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic (adresa 

nr. 9065).  

8. S-a aprobat modificarea Organigramei UBc (adresa DGA nr. 15958).  
 

 

 

 

 Avizat,                              Întocmit, 

                          Preşedinte Senat                                                                        Secretariat Senat 

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

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  
  


