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M I N U T A  

şedinţei ordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 28 noiembrie 2019 

 

1. S-a aprobat solicitarea domnului conf.univ.dr. Ioan Dănilă, președintele executiv al Societății 

Științifice „Vasile Alecsandri” din Bacău, cu privire la înscrierea pe ordinea de zi a ședinței 

Senatului a ceremoniei de înmânare a însemnelor Reuniunilor Culturale „Alecsandriada” – ediția a 

III-a (două medalii aniversare/comemorative), cadrelor didactice universitare care s-au evidențiat în 

pregătirea și desfășurarea acțiunilor din proiect (adresa nr. 25244). Au fost înmânate plachetele, cu 

cele două medalii, domnului prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin Nedeff și domnului prof.univ.dr.ing. 

Carol Schnakovszky. 

 

2. S-a aprobat hotărârea Biroului Senatului din data de 25.11.2019 privind schimbarea denumirii 

programului de studii Inginerie economică în domeniul mecanic în Inginerie și management în 

domeniul mecanic, din domeniul fundamental Științe Inginerești și domeniul de licență – Inginerie 

și Management (propunerea Consorțiului de Inginerie Economică din România (CIER), adresa nr. 

24579).  

 

3. S-a validat, în unanimitate, rezultatul alegerilor pentru funcția de responsabil financiar, rămasă 

vacantă în Consiliul Departamentul de Kinetoterapie și Terapie ocupațională, mandatul 2019/2020-

2023/2024, la FȘMSS.  A fost ales domnul lector univ.dr. Lupu Gabriel-Stănică (adresa nr. 

24640).  

 

4. S-a aprobat ediţia 4, revizia 0 a Regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii  

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-11.02-01 (document nr. 25026/1).  

 

5. S-a aprobat Regulamentul de acces a autovehiculelor în campusuri, înaintat de Directorul General 

Administrativ, ing. Ciprian Drugă și completat cu observațiile membrilor Senatului din data de 

31.10.2019 (adresa nr. 22290).  

 

6. S-a aprobat ediţia 5, revizia 0 a Regulamentului de organizare și funcționare a Departamentului de 

Management, R-11.07-01 (document nr. 25237).  

 

7. S-a aprobat ediţia 6, revizia 0 a Regulamentului de acordare a burselor pentru studenții de la 

învățământul cu frecvență R-05-16 (document nr. 25026/2).  

 
8. S-a aprobat ediţia 5, revizia 1 a Regulamentului de funcționare a Biroului Erasmus+ , R-11.01-02 

(document nr. 25026/3).  

 

9. S-au aprobat Tabelele nominale cu studenţii care beneficiază de bursă (de merit/performanţă/ 

socială), Tabelele nominale cu studenţii bursieri ai statului român, Tabelul nominal cu studenții 

care beneficiază de burse speciale și solicitările de burse de ajutor social, pentru semestrul I, anul 

universitar 2019-2020, transmise de cele cinci facultăţi (adresele nr. 24261÷24278; 24224÷24226; 

24709; 24109).  

 

10. S-a aprobat solicitarea Facultății de Litere pentru continuarea activității didactice până la sfârșitul 

semestrului, programarea și susținerea  colocviului în sesiunea de iarnă 2020, la disciplina Tehnici 
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de redactare în limba română inclusă ca urmare a unei erori materiale în statul de funcții al 

Departamentului DLLRȘC, în semestrul I (adresa nr. 25239).  

 

11. S-a aprobat solicitarea FȘMSS pentru corectarea unei erori materiale în cadrul structurii anului 

universitar 2019-2020 (adresa nr. 25313).  

 

12. S-a aprobat solicitarea pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă, 

la UBc, Facultatea de Ştiinţe, a domnului Moldovan Octavian Ionuț, absolvent a Universităţii „Titu 

Maiorescu” din București, Facultatea de Informatică, program de studii Informatică ID (program 

autorizat provizoriu), promoţia 2009 (adresa nr. 21410).  

 

13. S-a aprobat Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic la data 

de 01.11.2019 (adresa nr. 23239).  

 

14. S-a aprobat propunerea DPPD pentru modificarea taxelor de diferență la disciplinele de studiu 

nepromovate în anii anteriori, în cuantum echivalent creditelor alocate fiecărei discipline (adresa 

nr. 24227).  

 

15. S-a aprobat solicitarea domnului prof.univ.dr. Vasile Postolică, titular în Departamentul de 

Matematică și Informatică al Facultății de Științe, pentru prelungirea activității, după împlinirea 

vârstei de pensionare (adresa nr. 24996).  Președintele Senatului face precizarea că, în conformitate 

cu legislația în vigoare, cadrele didactice, care împlinesc vârsta de pensionare după începerea 

anului universitar, au dreptul de a continua activitatea didactică până la sfârșitul acestuia.  

 

16. S-a aprobat desfășurarea ceremoniei de conferire a titlului de Doctor Honoris Causa al 

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, domnului prof.univ.dr. Paul MARINESCU, de la 

Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, în data de 13 decembrie 2019, 

ora 11.00, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (adresa nr. 25432, înaintată de 

Departamentul de Marketing și Management, Facultatea de Științe Economice).  

 

17. Se informează Senatul universitar cu privire la următoarele aspecte: 

• s-au făcut demersurile pentru ultima tranșă de plăți pe legea 85, care se pot plăti în luna ianuarie 

2020, dacă nu intervin alte reglementări; 

• se va da avansul, în decembrie 2019, pentru partea din concediul de odihnă corespunzătoare 

vacanței de iarnă 2019-2020.  

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                       Preşedinte Senat                                                                           Secretariat Senat 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 


