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

din data de 26 octombrie 2016  
 

 
1. S-a aprobat ca perioada de graţie să se acorde studenţilor doctoranzi, care au acceptul conducătorului de 

doctorat. 
2. S-au aprobat planurile de învăţământ pentru cursurile de conversie profesională, cu realocarea creditelor 

acordate la disciplinele Didactica specialităţii şi Practica pedagogică, astfel încât acestea să corespundă 
ca număr, cu cele atribuite modulelor I/II, organizate în cadrul DPPD (adrese nr. 17512÷17518; 
17711÷17720).  

3. S-a aprobat o clarificare la aliniatului (4), articolului 54, din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
admiterii în ciclurile de studii universitare şi la ciclurile de specializare pentru anul universitar 2016-
2017, R-05-12 (adresa nr. 20945).  

4. S-a aprobat modificarea aliniatului (18), articolul 21 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
UBc, R-01-02 (adresa nr. 20943).  

5. S-a aprobat revizia 3, ediţia 3 a Regulamentului privind activitatea didactică şi activitatea profesională a 
studenţilor din UBc – ciclul de studii universitare de master, R–05-11, ce prevede modificarea articolului 
22, alin. c. (adresa nr. 20944).  

6. S-au aprobat propunerile înaintate de Consiliile facultăţilor şi DPPD pentru gradaţiile de merit, repartizate 
pe departamente/ facultăţi. Nu s-au semnalat probleme şi nu s-au înregistrat contestaţii (adresele nr. 
20065, 20318, 20269, 20265, 20208, 20156). 

7. S-a aprobat Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Academic al Universităţii ,,Vasile 
Alecsandri” din Bacău (adresa nr. 20946). 

8. S-a  aprobat cuantumul tarifelor de închiriere propuse pentru anul universitar 2016-2017 (adresa nr. 
19453), cu modificarea propusă de rectorul UBc la pct.1.  

9. S-au validat rezultatele alegerilor pentru membru în Consiliul Departamentului C.A.A.E.F. şi pentru 
completarea Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice, mandatul 2016-2020, pe locurile vacantate, 
după cum urmează (adresa nr. 21235): 

 Lector univ.dr. Daniela-Cristina SOLOMON - Responsabil cu managementul calităţii şi 
etica academică, în Consiliul departamentului C.A.A.E.F, în urma încetării contactului de 
muncă a doamnei lector univ.dr. Doina PĂCURARI, care deţinea această funcţie; 

 Lector univ.dr. Daniela-Cristina SOLOMON – Membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe 
Economice, din cadrul Departamentului C.A.A.E.F, ca urmarea a vacantării unui loc prin 
reducerea numărului de prodecani de la 3 la 2. 

10. S-a aprobat propunerea de prelungire a perioadei de înmatriculare la studii, în conformitate cu prevederile 
articolului 28, alin. a) din Regulamentul privind activitatea didactică şi activitatea profesională a 
studenţilor din UBc – ciclul de studii universitare de licenţă, R-05-10.  

11. S-a aprobat modificarea aliniatului j), articolul 28 din Regulamentul privind activitatea didactică şi 
activitatea profesională a studenţilor din UBc – ciclul de studii universitare de licenţă, R-05-10 
(adresa nr. 20947).  

12. S-a aprobat ediţia 4 a Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii români, din fonduri de la 
buget şi pentru toţi sudenţii, din venituri proprii, R-05-16 (adresa nr. 21459).  

13. S-a aprobat solicitarea doamnei prof.univ.dr. Adriana-Gertruda Romedea, de prelungire a activităţii, 
începând cu 17 noiembrie 2016 (16 noiembrie, data limită de pensionare), până la sfârşitul anului 
universitar 2016-2017 (adresa nr. 20167). 

14. S-a aprobat propunerea Ligii studenţeşti din UBc, referitoare la desemnarea în calitate de reprezentant al 
studenţilor, în Comisia de etică şi deontologie profesională universitară, a studentului Buhuş Ştefănuţ 
Iulian, de la Facultatea de Ştiinţe economice, CIG, anul III, (adresa nr. 20072).  
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15. S-a informat Senatul cu privire la propunerile facultăţilor pentru scoaterea la concurs a unor posturi 
didactice (adresele nr. 21376, 21442). 

16. Referitor la articolele apărute în presă care prin conţinutul lor au implicaţii asupra imaginii UBc (adresa 
nr. 20989), s-au aprobat următoarele acţiuni pentru Consiliul Academic şi Consiliul de Administraţie:  
- eliminarea informaţiilor neadecvate prin realizarea unei comunicări constructive cu mass-media; 
- creşterea vizibilităţii activităţii universităţii şi promovarea acesteia pe site-ul UBc;  
- contactarea conducerii centrale a ziarului Adevărul, pentru prezentarea implicaţiilor pe care aceste 

articole le au asupra universităţii şi găsirea unor soluţii în acest sens;  
- constituirea unei comisii de anchetă care, împreună cu avocaţii, să analizeze activitatea persoanelor 

implícate în denigrarea universităţii şi să iniţieze, dacă este posibil, demersul pentru chemarea 
acestora în instanţă. 
 

 
 

 Aprobat,                              Întocmit, 
                           Preşedinte Senat                                                                                   Secretar Senat 

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

 


