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M I N U T A 

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

16 iulie 2021 

 

 
Având în vedere că este perioadă cu examene de finalizare studii, transmiterea ordinii de zi și a documentelor, 

precum și votul senatorilor s-au realizat online, pe e-mail.  

 

1. S-a aprobat procesul-verbal încheiat în ședința Senatului universitar din data de 24.06.2021 (PV-S nr. 8320).  

2. S-a aprobat Raportul privind rezultatele concursului pentru ocuparea unui post didactic vacant, scos la  

concurs în semestrul II al anului universitar 2020-2021,respectiv:  

Asistent universitar, poz. 23 din statul de funcţii al Departamentului Kinetoterapie și Terapie 

Ocupațională, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății (adresa nr. 9585).  

Pentru acest post s-a înscris un singur candidat, ANTOHE Bogdan Alexandru. În urma susţinerii probelor de 

concurs candidatul a obţinut media 10,00 (zece).   

3. S-a informat Senatul universitar că modificările la planurile de învățământ, trebuie însoțite de procesele-

verbale de consultare, în special cu studenții, angajatorii și discutate în departamente/facultăți. 

4. S-au aprobat solicitările  privind continuarea activității după împlinirea vârstei de pensionare, până la sfârșitul 

anului universitar 2020-2021, înaintate de: 

 prof.univ.dr.ing. Dan Rotar, titular în cadrul Departamentului de Energetică și Știința Calculatoarelor, 

Facultatea de Inginerie (adresa nr. 8561).  

 conf.univ.dr.ing. Costel Ceocea, titular în cadrul Departamentului de Marketing și Management, 

Facultatea de Științe Economice (adresa nr. 9572). 

 prof.univ.dr.ing. Petru Livinți, titular în cadrul Departamentului de Energetică și Știința 

Calculatoarelor, Facultatea de Inginerie (adresa nr. 8924). 

5. S-a prezentat adresa ME nr. 359/GP/30.06.2021 referitoare la Recomandarea nr. 12 din Raportul de Audit al 

Curții de Conturi a României, în anul 2019 (adresa nr. 8591). 

6. S-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Universitatea aproape de tine, soluții TIC online”, 

depus pe apelul 2 de proiecte lansat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, AP 2 - 

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, PI 2c. - Consolidarea 

aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate (adresa nr. 9129).  

7. S-a aprobat solicitarea Facultății de Inginerie privind scutirea de la plata taxei de admitere, a candidaților care 

au diplomă de participare la workshop-ul educațional ”INGINERIA – CARIERĂ DE SUCCES, în sesiunea 

2021 (adresa nr. 9616).  

8. S-a aprobat solicitarea privind colaborarea în desfășurarea celei de a XVI-a ediții a Conferinței Internaționale 

„Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești” (adresa conducerii spitalului nr. 8983).  

9. S-a informat Senatul universitar cu privire la adresa înaintată de DGA referitor la proiectul Reabilitare și 

modernizare infrastructură educațională universitară și dotare „SMART” Corp B – cod SMIS2014: 120833 

(adresa nr. 9683) cu precizarea că, referitor la aceasta, CA va aproba un punct de vedere care va fi supus 

validării Senatului (Biroului Senatului, pe perioada vacanței). 

10. S-a aprobat solicitarea de înlocuire a președintelui Comisiei de admitere la Colegiul UBc, constituită în 

vederea organizării și desfășurării concursului de admitere, pentru anul școlar 2021-2022 (adresa nr. 9502).  

11. S-a aprobat componența Comisiei de admitere, constituită în vederea organizării și desfășurării concursului de 

admitere, la programele de formare psihopedagogică din cadrul DPPD, pentru anul universitar 2021-2022 

(adresa nr. 9122).  

12. S-a aprobat adresa Facultății de Inginerie nr. 9685.  
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13. S-a aprobat prelungirea perioadei de admitere pentru sesiunea septembrie 2021 la Facultatea de Inginerie 

(adresa nr. 9687). 
14. S-a aprobat prelungirea perioadei de înscriere la studii universitare de doctorat, sesiunea a doua a anului 

universitar 2021-2022 (adresa ȘSD nr. 9688). 

15. S-a aprobat prelungirea perioadei de înscriere la programele de formare psihopedagogică, sesiunea a doua a 

anului universitar 2021-2022 (Facultatea de Științe, adresa DPPD nr. 9688/1). 

16. S-a aprobat organizarea unei noi serii de cursuri postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 

continuă – Securitate Cibernetică, în cadrul Facultății de Inginerie (adresa nr. 8664).  
17. S-a aprobat corectarea erorilor materiale la Structura anului universitar 2020-2021 a Facultății de 

Științe, discutate în CF din data de 23.06.2021 (adresele nr. 9124; 9124/L-B; 9124/L-MI; 9124/M-

BM,VRBM; 9124/M-IAST,MD).  

 

 
 Aprobat,                              Întocmit, 

                        Preşedinte Senat                                                                                    Secretariat Senat 

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

   


