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

din data de  13 decembrie 2018 
 

1. Şedinţa Senatului a fost condusă de vicepreşedintele Senatului, prof.univ.dr. Adriana-Gertruda Romedea.  
2. S-au aprobat, în unanimitate, Comisiile de concurs şi comisiile de contestaţii pentru ocuparea posturilor 

didactice vacante, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019, după cum urmează:  
• postul didactic vacant de şef lucrări, poz. 14 din statul de funcţii al Departamentului Energetică şi 

Ştiinţa Calculatoarelor, Facultatea de Inginerie (adresa nr. 25384).  
• posturile didactice vacante de conferenţiar, poz. 7 şi şef lucrări, poz. 13 din statul de funcţii al 

Departamentului Ingineria Mediului şi Inginerie Mecanică, Facultatea de Inginerie (adresele nr. 
25383, 25382).  

• postul didactic vacant de lector universitar, poz. 14 din statul de funcţii al Departamentului de 
Limbi şi literaturi străine, Facultatea de Litere (adresa nr. 25396). 

• postul didactic vacant de lector universitar, poz. 17 din statul de funcţii al Departamentului de 
Limba şi Literatura Română şi Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Litere (adresa nr. 25397).  

3. S-a aprobat, cu un vot împotrivă (prof.univ.dr.ing. Petru Livinţi), Raportul de activitate pe anul universitar 
2017-2018 privind realizarea obiectivelor didactice şi de cercetare ştiinţifică (document nr. 24035). 
Motivul votului împotrivă: netransmiterea documentului spre analiză la senatori. 

4. S-a informat Senatul universitar despre adresa MEN, prin care se precizează că Metodologia- cadru privind 
organizarea admiterii în instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare din România, aplicabilă 
pentru anul universitar 2019-2020, este reglementată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 6102/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare (adresa nr. 25041).  

5. S-a prezentat Senatului, spre informare, HG nr. 902/9.11.2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul 
superior (adresa nr. 24041).  

6. S-a aprobat, în unanimitate, solicitarea Facultăţii de Inginerie, cu privire la anularea şi reeditarea diplomelor 
pentru programele de conversie profesională, promoţia 2016-2017, conform Planurilor de învăţământ 
valabile pentru anul universitar 2016-2017 (adresa nr. 24772).  

7. S-a aprobat, cu unanimitate de voturi, solicitarea Facultăţii de Ştiinţe, referitoare la sistarea, începând cu 
data de 01.12.2018, a bursei de merit acordată studentei Drăgan P. Andreia-Mădălina (anul I-Biologie), ca 
urmare a cererii de retragere definitivă şi acordarea bursei studentei Filip G. Emanuela-Teona, de la acelaşi 
program de studii  (adresa nr. 25182).  

8. S-a aprobat Tabelul nominal cu studenţii bursieri din Republica Moldova, din cadrul Facultăţii de Litere 
pentru semestrul I al anului universitar 2018-2019 (adresa nr. 24280).  

9. S-au aprobat, în unanimitate, solicitările privind acordarea, pe semestrul I al anului universitar 2018-2019, a 
şase burse speciale, pentru rezultate sportive deosebite, studenţilor: Melnicescu Ioan Andrei (anul III-EFS), 
Popa George-Cosmin, Dragomir Gabriela-Elena, Strutinschi Elena-Otilia, Ivacson Bianca-Petruţa (anul I-
AMCTL) şi Filipaş Loredana-Florentina (anul III-TO) (adresa FŞMSS nr. 24032).  

 
 Avizat,                              Întocmit, 

                       Preşedintele şedinţei                                                                            Secretariat Senat   
        Prof.univ.dr.Adriana-Gertruda ROMEDEA                                        Dr.ing. Carmen-Coca BALABAN 

                                                                                                       
 

                                                                                                                                                                                   
Aprobat, 

Preşedinte Senat 
Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF 
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