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M I N U T A 

şedinţei ordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 24 februarie 2020 

 
 

1. S-a  informat Senatul universitar că pentru funcția de Rector al Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, mandatul 2020 – 2024, s-a depus o singură candidatură. Biroul Senatului a validat candidatul, 

verificând toate documentele depuse la dosar (dosar nr. 2535/17.02.2020). Candidatul îndeplinește 

condițiile cerute de prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare, a Cartei Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău și a Regulamentului privind 

alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău.  

2. S-a aprobat Comisia de alegeri pentru funcţia de Rector al Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, mandatul 2020 – 2024, în componența propusă de președintele Senatului: 

Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia DANU - preşedinte – Facultatea de Ştiinţe Economice 

Prof.univ.dr. Elena NECHITA - membru – Facultatea de Ştiinţe; 

Prof.univ.dr.Valentin ZICHIL - membru - Facultatea de Inginerie; 

Conf.univ.dr.Cristina CÎRTIŢĂ-BUZOIANU – membru – Facultatea de Litere; 

Conf.univ.dr. Bogdan-Constantin RAŢĂ – membru – Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării Sportului 

şi Sănătăţii; 

Prof.univ.dr.ing. Ileana-Denisa NISTOR – membru – Facultatea de Inginerie; 

 

3. S-a aprobat solicitarea de completare a Regulamentului de organizare şi desfășurare a admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat și la cursurile de specializare 

pentru anul universitar 2020-202, R-05-12 (adresa înaintată de ȘSD nr. 3120).  

4. S-a aprobat solicitarea pentru prelungirea perioadei de înscriere, pentru programul de formare 

psihopedagogică, nivelul II, postuniversitar (adresa DPPD nr. 2981).  

5. S-a aprobat solicitarea FȘMSS pentru corectarea unei erori materiale la statul de funcții și de 

personal  didactic, valabil pentru anul universitar 2019-2020 (adresa nr. 2658). Prin corectarea 

menționată, nu se modifică numărul de posturi și structura acestora.  

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

10.02.2020 (adresa nr. 2539/13.02.2020).  

7. S-au aprobat Tabelele centralizatoare cuprinzând cadrele didactice în regim de plata cu ora pe 

semestrul II, anul universitar 2019-2020, întocmite pe departamente la FȘMSS, deoarece au avut 

decalată vacanța intersemestrială (adresele nr. 2524; 2525; 2527; 2948). Colegii din exterior, cu 

statut de asociat, care desfăşoară în UBc activităţi didactice în regim de plata cu ora, au prezentat 

dosarul cu realizările aferente anului universitar anterior (2018-2019), prin care fac dovada că au 

publicat articole ştiinţifice (1876; 2008).  

8. S-a aprobat solicitarea pentru închirierea sălii de la etajul I al Cantinei UBc (adresa nr. 2817), cu 

precizarea consemnată pe adresă.  

9. S-a aprobat solicitarea de completare a Regulamentului de normare și salarizare, R-12.01-02, 

conform reglementărilor legale în vigoare (document nr. 3356).  

10. S-a aprobat revizia 1, ediția 8 a Regulamentului privind activitatea didactică şi activitatea 

profesională a studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii 

universitare de licenţă, R-05-10 (document nr. 3437).  
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11. S-au aprobat următoarele documente prezentate de  Rectorul UBc: 

Raportul de activitate pe anul 2019 al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (document nr. 

3119); Raportul de activitate pe anul 2019 al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău - 

Cercetarea științifică (document nr. 2700); Raport privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din 

domeniul SIM, specifice activității de cercetare din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

pentru anul 2019 (document nr. 2706); Raportul privind analiza sistemului integrat de management 

al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2019 (document nr. 3118); Raportul  

privind stadiul sistemului de management al siguranţei alimentelor la Cantina Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău pentru anul 2019 (document nr. 1582); Raport de activitate al Direcției 

Generale Administrative pe anul 2019 (document nr. 2410); Raport de management al Direcției 

Generale Administrative (document nr. 2410/1); Raport privind activitatea revistelor din evidența 

Editurii „Alma Mater” în anul 2019 (document nr. 3227/1); Raport privind activitatea Editurii 

„Alma Mater” în anul 2019 (document nr. 3227/2).  

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                            Preşedinte Senat                                                                               Secretariat Senat 

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

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 


