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M I N U T A 
şedinţei Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 16 mai 2019 
 

 
1. S-au adus la cunoștința membrilor Senatului universitar şi s-au aprobat documentele analizate și aprobate 

în ședința Biroului Senatului din data de 23.04.2019 (proces-verbal nr. 7315). 
 

2. S-a aprobat componenţa comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţii pentru ocuparea 
posturilor didactice vacante, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2018-2019, după cum 
urmează: 
 
Facultatea de Litere: 
• postul de conferenţiar universitar, poziţia 8, din statul de funcţii al Departamentului de limba şi 
literatura română şi ştiinţe ale comunicării (adresele nr. 8479, 8476); 
• postul de profesor universitar, poziţia 3, din statul de funcţii al Departamentului de limbi şi literaturi 
străine (adresele nr. 8479, 8477); 
• postul de conferenţiar universitar, poziţia 7, din statul de funcţii al Departamentului de limbi şi 
literaturi străine (adresele nr. 8479, 8478); 
Facultatea de Ştiinţe: 
• postul de asistent universitar, poziţia 16, din statul de funcţii al Departamentului de Matematică şi 
Inormatică (adresele nr. 8531, 8532). 
• postul de asistent universitar, poziţia 8, din statul de funcţii al Departamentului pentru Pregătirea 
Personalului Didactic (adresa nr. 8531, 8533). 
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi Sănătăţii: 
• postul de conferenţiar universitar, poziţia 9, din statul de funcţii al Departamentului de  Educaţie Fizică 
şi Performanţă Sportivă (adresele nr. 8425, 8426). 
 

3. S-au validat comisiile pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor, promoția 2019, conform 
adreselor înaintate către Consiliul de administrație și Senatul universitar, după cum urmează: 
• Facultatea de Inginerie, adresa nr. 8412 – componența comisiilor pentru organizarea și desfășurarea 
examenelor de diplomă, disertație și absolvire cursuri postuniversitare; 
• Facultatea de Litere, adresa nr.  8473 – componența comisiilor de finalizare a studiilor universitare de 
licență, master și conversie profesională şi adresa 8533 - componenţa comisiei de finalizare a programului 
postuniversitar de formare, organizat în cadrul proiectului POCU/320/6/21/121221; 
• Facultatea de Științe, adresa nr. 8529 – componența comisiilor de finalizare a studiilor de licență și 
master și adresa nr. 8563 – componența comisiilor de finalizare a programelor de formare continuă; 
• Facultatea de Științe Economice, adresa nr. 8408– componența comisiilor de finalizare a studiilor 
universitare de licență și master;  
•  Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, adresa nr. 8489 – componența comisiilor de 
finalizare a studiilor de licență, master și conversie profesională. 

4. S-a informat Senatul universitar că Ordinul de ministru 5643/12.12.2017, pentru modificarea 
Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.125/2016 privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și 
disertație, rămâne valabil și pentru anul universitar 2018-2019. Ca urmare, s-a aprobat că rămâne 
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în vigoare, ediţia 9, revizia 1 a Regulamentului de organizare a examenelor de finalizare a 
programelor de studii universitare şi postuniversitare şi a altor cursuri 2017-2018, cod R 05.13 
(aprobată în data de 31.01.2019).  

 
5. S-a aprobat/validat Comisia centrală de admitere pentru anul universitar 2019-2020, ciclurile de studii 

universitare (licență, master, doctorat) și postuniversitare, sesiunile iulie și septembrie (adresa 8499) și 
comisiile de admitere pe facultăți (adresele nr. 8411, 8632, 8530, 8409 și 8417). 
 

6. S-a aprobat solicitarea privind realizarea, în cadrul Facultăţii de Litere, a programului postuniversitar de 
formare și dezvoltare profesională continuă „Formarea competențelor de recunoaștere a învățării 
anterioare”, organizat în cadrul proiectului ERASMUS + 2016-1-IE01-KA204-016921(acronim 
MUININ), coordonator conf.univ.dr. Cornelia-Marcela Danu şi planul de învățământ aferent acestuia 
(adresele 8159, 8160). 
 

7. S-au aprobat solicitările de înfiinţare, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, a două cursuri 
postuniversitare „Administrare și dezvoltare locală”,  „Marketing în educaţie” şi a planurilor de 
învățământ aferente (adresele 8506,  8508, 8634, 8635).  
 

8. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, la data de 
06.05.2019 (document nr. 7720). 
 

9. S-a aprobat cererea domnului MĂGIRESCU ALEXANDRU, absolvent al Universităţii „George 
Bacovia”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, specializarea Marketing, privind 
susținerea examenului de licență în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (adresa nr 8407). 

 
 

 Aprobat,                              Întocmit, 
       Preşedinte Senat                                                                             Secretariat Senat 
                  Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF                               Dr.ing. Rodica BUCUROIU 
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