
 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN 
BACĂU 

 

 

 

F 015.07/ Ed. 03 1 Senat 24.09.2020 

 

Nr. 17750/1/ 24.09.2020 

 
M I N U T A  

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 24 septembrie 2020 

 

 

Având în vedere situația existentă la nivelul țării, respectiv pandemia COVID-19, transmiterea ordinii de zi, a 

documentelor și votul senatorilor s-a realizat online, pe e-mail.  

 

1. S-a aprobat procesul-verbal încheiat în ședința Biroului Senat din data de 21.09.2020 (PV-BS nr. 

17453/21.07.2020).  

2. S-au aprobat planurile de învățământ pentru anul universitar 2020-2021, de la Facultatea de Inginerie.  

3. S-au aprobat, cu 25 voturi pentru și o abținere (lector univ.dr. Gabriel-Stănică LUPU), propunerile 

facultăților, rezultate în urma analizei îndeplinirii criteriilor, referitoare la menținerea calității de titular în 

învățământul superior, pentru cadrele didactice care au împlinit vârsta de pensionare și solicită prelungirea 

activității. Documentele prezentate, au fost verificate și avizate de către comisia Senatului, desemnată să 

analizeze dosarele depuse, în conformitate cu Regulamentul de normare și salarizare al UBc (documentele nr. 

17552;17552/1; 17514; 17625; 17515,17516; 17521,17523,17525,17530).  

4. S-au aprobat formațiunile de studii pe serii/programe/subgrupe pentru anul universitar 2020-2021, conform 

documentelor prezentate de facultăți (adresele nr. 17545,17546; 17562; 17612,17623; 17507; 17701). 

5. S-au aprobat cererile referitoare la acordarea acceptului pentru susţinerea activităţilor didactice de conducere 

doctorat, în anul universitar 2020-2021, în cadrul altor Şcoli doctorale, în calitate de profesor asociat, în regim 

de plata cu ora, respectiv:  

Facultatea de Inginerie: 

• prof.univ.dr.ing. Petru LIVINŢI, susţinere activităţi didactice la Şcoala Doctorală de Ştiinţe 

fundamentale şi inginereşti din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (adresa nr. 17544); 

Facultatea de Litere: 

• prof.univ.dr. Vasile SPIRIDON, susţinere activităţi didactice la Şcoala Doctorală a Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava – Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării (adresa nr. 16963); 

• prof.univ.dr.habil. Loredana Veronica BALAN, susţinere activităţi didactice la Şcoala Doctorală de 

Ştiinţe socio-umane din cadrul IOSUD-Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (adresa nr. 17561); 

Facultatea de Ştiinţe: 

• conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIŞAN, susţinere activităţi didactice la Şcoala Doctorală a Facultăţii 

de Informatică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (adresa nr. 17518); 

• prof.univ.dr. Mihai TALMACIU, susţinere activităţi didactice la Şcoala Doctorală de Ştiinţe 

fundamentale şi inginereşti din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (adresa nr. 17517). 

6. S-au aprobat solicitările pentru continuarea activității de conducere doctorat la Școala de Studii Doctorale din 

cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, înaintate de: 

• în domeniul Inginerie Industrială - prof.univ.dr.ing. BRABIE Gheorghe, conducător doctorat cu 

doctoranzi în stagiu, în etapa de finalizare a tezei (adresa nr. 17553); 

• în domeniul Ingineria Mediului - prof.dr. fizician MURARIU Gabriel,  Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galaţi, abilitat în domeniul Ingineria Mediului (adresa nr. 17554). 

7. S-au aprobat cererile înaintate de cadre didactice din UBc pentru susţinerea de activităţi didactice în alte 

instituții, în anul universitar 2020-2021, după cum urmează:  

• prof.univ.dr. SPIRIDON Vasile – cadru didactic titular în cadrul Departamentului de Limba și 

Literatura Română și Științe ale Comunicării – Facultatea de Litere, desfășurarea activității, pe o 

perioadă determinată, la Universitatea de Economie din Bratislava (adresa nr. 16964); 

• prof.univ.dr. ACSINTE Alexandru – cadru didactic titular al Departamentului de Educație Fizică și 

Performanță Sportivă – FȘMSS, desfășurarea de activități didactice, în calitate de cadru didactic 

asociat, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (adresa nr. 17040). 
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8. S-a aprobat solicitarea Facultății de Inginerie cu privire la acordarea unui număr de 30 de burse din venituri 

proprii (reprezentând taxa de școlarizare) pentru studenții de studii universitare de master, anul I de studii, an 

universitar 2020-2021, conform aprobării CFI din 15.09.2020 (adresa nr. 17044).  

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                        Preşedinte Senat                                                                                   Secretariat Senat 

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

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

  


