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Nr. 1011/1/ 20.01.2020 

M I N U T A  

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău  

din data de 20 ianuarie 2020 

 
 

1. S-au aprobat, de către membrii Senatului, documentele intrate în dezbatere în ședințele Biroului 

Senatului, după cum urmează: 

• Ședința BS din data de 06 ianuarie 2020, pentru aprobarea calendarului alegerilor în 

vederea formării Consiliilor facultăților, organizate conform Regulamentului privind 

alegerile și/sau selecțiile structurilor și funcțiilor de conducere din UBc, pentru mandatul 

2019/2020-2023/2024, în perioada 13-17 ianuarie 2020; 

• Ședința BS din data de 09 ianuarie 2020, pentru aprobarea planului de învățământ al 

programului de studii universitare de licență Ingineria și protecția mediului în industrie, 

începând cu anul universitar 2020-2021. Planul a fost întocmit conform recomandărilor 

comisiei de evaluare ARACIS (adresa nr. 225/09.01.2020). 

2. S-au validat rezultatele alegerilor pentru membrii în Consiliile facultăților, mandatul 2020-2024 

(adresele nr. 599, 599/1/; 810, 810/1/17.01.2020; 819, 819/1; 864, 864/1; 925, 925/1). Rezultatele 

alegerilor au fost prezentate și în ședințele de Consiliu ale fiecărei facultăți.  

3. Senatul universitar a fost informat că studenții și-au ales reprezentanții în consiliile facultăților și au 

prezentat listele nominale (adresele nr. 198÷202). La toate facultățile, exceptând Facultatea de 

Litere, s-a realizat procentul de reprezentare a studenților, de minimum 25 %, conform prevederilor 

legale. Senatul va transmite adresă către Liga studențească, pentru a alege încă un student 

reprezentant în Consiliul Facultății de Litere. 

4. S-a aprobat componența comisiilor pentru susținerea examenului de absolvire la DPPD, nivelul I și 

II postuniversitar, pentru anul universitar 2019-2020 (adresa nr. 578).  

5. S-a informat Senatul universitar cu privire la două noi reglementări legislative, care vizează și 

completări ale regulamentelor aferente, respectiv:  

• Ordinul nr. 5618/20.12.2019 al ministrului educației și cercetării pentru modificarea 

alineatului (4) și articolului 5 din Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin OMECȘ nr. 

6102/2016 (document nr. 173), care modifică Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi la 

cursurile de specializare pentru  anul universitar 2020-2021, R-05-12; 

• Ordinul nr. 4664/30.12.2019 al ministrului educației și cercetării pentru modificarea și 

completarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de 

licență/diplomă și disertație, aprobată prin OMECȘ nr. 6125/2016 (document nr. 397), care 

modifică Regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a programelor de studii 

universitare şi postuniversitare  şi a altor cursuri 2019-2020, R-05-13. 

S-a aprobat, în unanimitate, modificarea regulamentelor, conform reglementărilor în vigoare. 

6. S-a aprobat solicitarea Facultății de Inginerie pentru corectarea unei erori materiale în Statul de 

funcții pe anul 2019-2020, al Departamentului Energetică și Știința Calculatoarelor. Corecturile nu 

modifică numărul de postruri și structura acestora (adresa nr. 646).  

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

de 06.01.2020 (adresa nr. 63).  

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

de 10.01.2020 (adresa nr. 793).  

9. S-a aprobat solicitarea domnului Vrabie Cătălin-Cristian, absolvent a programului de studii 

universitare de licență, IF – Contabilitate și Informatică de Gestiune, de la Facultatea de Științe 
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Economice, Universitatea „George Barițiu” din Brașov, pentru susținerea examenului de licență la 

UBc (adresa nr. 26948).  
10. S-a aprobat componența Biroului electoral al UBc, pentru alegerea membrilor Senatului, mandatul 2020-

2024, din data de 03.02.2020, precum și calendarul scrutinului corespunzător alegerilor pentru membrii 

Senatului, respectiv alegerii președintelui Senatului. 

 

 

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                       Preşedinte Senat                                                                            Secretariat Senat 

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

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

 


