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

din data de 11 aprilie 2017 
 
 

 
1. Senatul universitar a fost informat cu privire la numărul locurilor/granturilor de studii finanţate de la 

buget, aprobate în urma dezbaterilor în CNR, la forma de învăţământ cu frecvenţă  şi frecvenţă redusă 
(doctorat), după cum urmează: studii universitare de licenţă 575 locuri, din care 15 pentru romi, studii 
universitare de master 325 de locuri, din care 5 aparţinând minorităţii rome, iar pentru  studiile 
universitare de doctorat, 4 granturi, din care două cu bursă şi două fără bursă şi zero granturi pentru romi.  
S-au aprobat, cu două voturi împotrivă, repartizarea pe programe de studii a cifrelor de şcolarizare pentru 
anul universitar 2017-2018. Acestea au fost aprobate şi în Consiliul de administraţie (adresa 5840). 

2. S-au aprobat listele, întocmite de către comisiile de burse din cele cinci facultăţi, cuprinzând studenţii care 
îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea bursei de performanţă/bursei de merit, în semestrul al II-lea al 
anului universitar 2016-2017 (adresele nr. 5981, 5982, 5907, 5886, 5916).  

3. S-au aprobat planurile de învăţământ, valabile pentru anul universitar 2017-2018, la programele de studii 
universitare de licenţă, de la cele cinci facultăţi şi DPPD.  

4. S-a aprobat componenenţa comisiei şi cuantumul taxei pentru susţinerea examenului de finalizare  a 
studiilor universitare de licenţă pentru absolvenţii programului de studii Tehnologia Informaţiei, promoţia 
2017, ai Universităţii Europei de Sud-Est ,,Lumina”. Examenul va fi organizat în cadrul Facultăţii de 
Inginerie (adresa nr. 5936). 

5. S-a aprobat predarea terenului din Campusul Spiru Haret, str. Spiru Haret, nr.8 (identificat conform 
adresei nr. 5994) către Compania Naţională de Investiţii, în vederea demarării investiţiei ,,Cămin 
studenţesc nr. 5” (adresa DGA nr. 5993).  

 
 
 
 

 Aprobat,                              Întocmit, 
                       Preşedinte Senat                                                                           Secretar Senat 

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