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M I N U T A 

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 25 mai 2022 

 
 

1. S-au aprobat procesele-verbale încheiate în ședințele Senatului/Biroului Senat din data de 24.03; 07.04 și 

02.05.2022 (documentele nr. 4846, 5847, 6925). 

2. S-a aprobat componența comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea 

posturilor vacante, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, după cum 

urmează: 

  

FACULTATEA DE INGINERIE (Comisiile au fost avizate în şedinţa Consiliului Facultăţii de Inginerie din 

data de 10.05.2022 (adresa nr. 8150/19.05.2022).  

 postul de șef de lucrări, poziţia 11, din statul de funcţii al Departamentului Energetică și Știința 

Calculatoarelor (ESC) 

 postul de șef de lucrări, poziţia 12 din statul de funcţii al Departamentului Energetică și Știința 

Calculatoarelor (ESC) 

 postul de Asistent, poziţia 18 din statul de funcţii al Departamentului Energetică și Știința Calculatoarelor 

(ESC); 

 postul de șef lucrări, poziția 8, din statul de funcţii al Departamentul Inginerie și Management, 

Mecatronică (IMM).      

 

FACULTATEA DE LITERE (Comisiile au fost aprobate în şedinţa Consiliului facultăţii din data de 

18.05.2022 (adresele 8296/20.05.2022).  

 postul de conferențiar, poziția 9, în statul de funcţii al Departamentul de Limba și Literatura Română și 

Științe ale Comunicării; 

 postul de asistent, poziția 23, în statul de funcţii al Departamentul de Limba și Literatura Română și 

Științe ale Comunicării; 

 postul de lector, poziția 13, în statul de funcţii al Departamentul de Limbi și Literaturi Străine; 

  

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII (Comisiile au fost 

aprobate în şedinţa Consiliului facultăţii din data de 17.05.2022 (adresa nr. 8155/19.05.2022).  

 postul de conferențiar universitar, poziția 10, din statul de funcții al Departamentului Educație Fizică și 

Performanță Sportivă; 

 postul de conferențiar universitar, poziția 13, din statul de funcții al Departamentului Kinetoterapie și 

Terapie Ocupațională; 

 postul de conferențiar universitar, poziția 14, din statul de funcții al Departamentului Kinetoterapie și 

Terapie Ocupațională. 

 

3. S-a aprobat situația privind repartizarea numărului de locuri bugetate pentru admiterea 2022-2023, pentru 

studii universitare de licență și master (adresa nr. 8303).  

4. S-a validat componența comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor de la facultăți, promoția 

2022 (adresele nr. 8151; 8169; 8220; 8156; 8298).  

5. S-a aprobat componența comisiei centrale de admitere și a comisiilor de admitere de la facultăți, 

pentru anul universitar 2022-2023, ciclurile de studii universitare – licență, master, doctorat și 

postuniversitare, sesiunile iulie și septembrie 2022 (adresele nr. 8151; 8170; 8221; 8157; 8299).  
6. S-au aprobat structurile și calendarul activităților didactice pentru anul universitar 2022-2023, la cele cinci 

facultăți (adresele nr. 8141/L,M,C,D; 8142/L,M,C,AP; 8143/L1,L2,M,D1,D2; 8144/L,M; 8145/L,M,C).  
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7. S-a aprobat solicitarea Facultății de Științe cu privire la desființarea programului de studii universitare de 

masterat Matematică Didactică din domeniul Matematică, conform hotărârii CF din data de 10.05.2022 

(adresa nr. 7777).  

8. S-a aprobat aderarea UBc, în calitate de membru asociat, la Asociația Digital Innovation Zone – Hub de 

Inovare Digitală din regiunea Nord-Est, (adresa nr. 5076). Consiliul de Administrație, în ședința din data de 

31.03.2022, a aprobat aderarea (PV nr. 5250).  

9. S-a aprobat ediția 19, revizia 1 a Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii 

universitare de licență, de master și de doctorat și la cursurile de specializare pentru anul universitar 2022-

2023, R-05-12 (document nr. 8327).   

10. S-a aprobat revizia 1, ediția 4 a Regulamentului privind regimul actelor de studii în Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, R-12.03-02 (document nr. 8313).  

11. S-a aprobat solicitarea DPPD (adresa nr. 4419).  

12. S-a validat numirea domnului conf.univ.dr. Dorel Ureche în fucția de director al Centrului de Inovare și 

Transfer Tehnologic din cadrul UBc (P-V ședință CA nr. 6921/02.05.2022).  

13. S-a aprobat Statutul și Organigrama Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din cadrul UBc (adresa nr. 

8317, 8318).  

14. S-a aprobat referatul DGA cu privire la actualizarea organigramei UBc vizând includerea Centrului de 

Inovare și Transfer Tehnologic (adresa nr. 8318/1).  

15. S-a aprobat solicitarea Facultății de Inginerie referitoare la organizarea sesiunii deschise pentru studenții 

ucrainieni (adresa nr. 7764).  

16. S-a aprobat adresa  nr. 4807/24.03.2022.  

17. S-a aprobat propunerea Consiliului FȘMSS din data de 12.04.2022 referitoare la numirea doamnei 

conf.univ.dr. Marinela Rață, ca membru, în Comisia de etică și deontologie profesională universitară, a 

(adresa nr. 7580).  

18. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data de 

10.05.2022 (adresa Serviciului RUS nr. 8135).  

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                             Preşedinte Senat                                                                             Secretariat Senat 

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

 

  

   

 


