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M I N U T A 

şedinţei ordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

25 noiembrie 2021 

 
Având în vedere situația existentă la nivelul țării, respectiv pandemia COVID-19, transmiterea ordinii de zi și 

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

 

1. S-au aprobat procesele-verbale încheiate în ședințele Senatului universitar din 28.10.2021 (PV-S nr. 19085) și 

ședința Biroului Senatului din data de 09.11.2021 (PV-BS nr. 19660).  

2. S-au aprobat Tabelelor nominale cu studenții care beneficiază de bursă (de performanță, merit, socială, 

specială și studenți bursieri ai statului român) în semestrul I al anului universitar 2021-2022 (adresele nr. 

20479, 20480, 20532, 20526, 20538, 20536).  

3. S-au aprobat propunerile facultăților cu privire la modul de desfășurare a activităților practice pentru perioada 

01 decembrie 2021-ianuarie 2022 realizate în baza opțiunilor exprimate (adresele nr. 20477; 20423; 20356; 

20539; 20450).  

4. S-au aprobat listele cuprinzând cadrele didactice pensionate cărora li se acordă titlul „Profesor emeritus”/ 

Diplomă jubiliară, cu ocazia aniversării a 60 de ani de învățământ superior de stat băcăuan (adresele nr. 

20545; 20482; 20530; 20525; 20540; 20534).  

5. S-a făcut precizarea ca pentru anul universitar 2021-2022, la toate activitățile și manifestările științifice, 

culturale, sportive etc. să se aplice sigla aniversară - 60 de ani de învățământ superior de stat băcăuan. 

6. S-a aprobat salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic începând cu 1 noiembrie 2021 

(adresa RUS nr. 20179).  

7. S-au aprobat propunerile facultăților pentru funcția de Coordonator ECTS facultate (adresa înaintată de 

prorector pentru programe de învățământ și activități studențești, nr. 20491).  

8. S-a aprobat solicitatea Facultății de Inginerie cu privire la corectarea erorilor materiale identificate la postul 3 

și 6 din Statul de funcțiuni al Departamentului IMM, valabil pentru anul universitar 2021-2022. Corecturile nu 

afectează structura statului de funcțiuni (adresa nr. 20478).  

9. S-a prezentat spre informare Senatului universitar, adresa DGA cu privire la măsurile întreprinse ca urmare a 

majorării prețurilor la gaze naturale și energie electrică (adresa nr. 19698/10.11.2021). 

10. Senatului universitar a fost informat cu privire la rezultatul alegerilor pentru ocuparea posturilor vacante - 

studenți reprezentanți în cadrul Senatului UBc (adresa Asociației Liga Studențească din Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău nr. 19567/1/08.11.2021).  

11. Membrii Senatului universitar au fost informați cu privire la Raportul privind respectarea prevederilor 

Codului universitar al drepturilor și obligațiilor studentului în UBc, elaborat de Asociația Liga Studențească 

din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (adresa nr. 19567).  

S-a prezentat și punctul de vedere al domnului prof.univ.dr.ing. Valentin Zichil, prorector pentru programe de 

învățământ și activități studențești și președinte al  Comisiei pentru PSPEPDAS referitor la raportul mai-sus-

menționat (adresa nr. 19567). 

12. S-a aprobat solicitarea, înaintată de domnul prof.univ.dr.habil. Gheorghe Balint, titular la Departamentul de 

Educație Fizică și Performanță Sportivă din cadrul FȘMSS, referitoare la afilierea în cadrul IOSUD - 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, domeniul Știința Sportului și Educației Fizice (adresa nr. 20527).  

13. S-a aprobat propunerea Facultății de Științe cu privire la reducerea cu 100% a taxei de școlarizare aferente 

anului universitar 2020-2021, pentru 2 (doi) studenți de la programul de masterat BM, anul I (adresa nr. 

20584).  

14. S-a aprobat adresa înaintată de domnul prof.univ.dr.ing. Valentin Zichil, prorector pentru programe de 

învățământ și activități studențești cu privire la completarea art. 20 din Regulamentul de de organizare și 

desfășurare a admiterii în ciclurile de studii de licență, de master și de doctorat și la cursurile de specializare 

pentru anul universitar 2021-2022 (adresa nr. 20619).  

 Aprobat,                              Întocmit, 

                           Preşedinte Senat                                                                                 Secretariat Senat 

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


