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M I N U T A 

şedinţei ordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 29 aprilie 2021 

 

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

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

 

1. S-a aprobat procesul-verbal încheiat în ședința Senatului universitar din data de 25.03.2021 (PV-S nr. 4075).  

2. S-a aprobat revizia 1, ediția 9 a Regulamentului privind activitatea didactică și activitatea profesională a 

studenților din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de licență, R-05-

10 (document nr. 5308/1).  

3. S-a aprobat revizia 4, ediția 5 a Regulamentului privind activitatea didactică și activitatea profesională a 

studenților din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de master, R-05-

11 (document nr. 5308/2).  

4. S-a aprobat revizia 1, ediția 1 a Metodologiei privind organizarea admiterii la programul de formare 

psihopedagogică din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, anul universitar 2020-2021, R-

10.03-03 (adresa DPPD nr. 4970).  

5. S-a aprobat desfășurarea unor activități didactice „față în față” (cu prezență fizică), conform adreselor 

prezentate de către facultăți, începând cu data de 05 mai 2021 (adrese nr. 5077;5130/1,2;5129/1,2; 5193; 

5337÷5339;5378/1÷5; 5047). DSP Bacău a dat aviz favorabil în acest sens (adresa DSP nr. 5506).  

6. S-a aprobat componența comisiei de evaluare a programului Elemente fundamentale de antreprenoriat cu 

nominalizarea doamnei prorector conf.univ.dr. Marcela-Cornelia DANU, în calitate de președinte al comisiei 

(document nr. 4338) și Metodologia de evaluare a cursului (document nr. 4338/1). 

7. S-au aprobat Tabelele nominale cu studenții care beneficiază de bursă (de performanță, merit, socială, 

specială și studenți bursieri ai statului român) în semestrul II al anului universitar 2020-2021 (adresele 

facultăților nr. 4604/1÷3;4605;4606/1÷3;4619/1÷3;4630/1,2,3;4631;4632;4678/1÷3;4249/3;4752;5005;5064; 

5065).  

8. S-a informat Senatul universitar cu privire la:  

 prevederile OUG nr. 22/31.03.2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 

1/2011 și a OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației (adresa nr. 4402); 

 răspunsul ARACIS la solicitarea transmisă de UBc pentru acreditarea domeniului de studii universitare de 

doctorat Filologie (adresa nr. 4270). 

9. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data de 

01.04.2021 (adresa RUS nr. 2737).  

10. S-au aprobat  propunerile  DGA referitoare la proiectul Centru de inovare și transfer tehnologic – parc IT 

universitar  promovat în cadrul PNRR 2021-2027 (adresa nr. 5271).  

11. S-a aprobat propunerea  DGA referitoare la Proiectul de reabilitare a Centrului de practică Vatra Dornei, 

proiect pe care universitatea intenționează să-l depună pe Programul Operțional Regional 2021-2027 (adresa 

nr. 5272).  

12. S-a aprobat draftul de act adițional, recomandat de avocat, pentru modificarea solicitată de SC TREVI SRL la 

art. 13 din contractul de închiriere nr. 955/20.01.2021 (adresa nr. 4756).  

13. S-a aprobat ediția 1, revizia 0 a Regulamentului de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora la 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru anul universitar 2021-2022, R-05-28. (document nr. 

5552).  

14. S-a aprobat cererea domnului conf.univ.dr. Dorel Ureche, referitoare la afilierea, în calitate de membru, la 

comisia de îndrumare a doi doctoranzi, din cadrul Școlii Doctorale de Geoștiințe a Universității „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași (adresa nr. 5422).  

15. S-a aprobat adresa SSU nr. 5532, referitoare la transformarea bursei de voluntariat Yin Yuguo, în bursă de 

studii anuală din sponsorizare.  
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16. S-a aprobat adresa Facultății de Inginerie referitoare la reducerea taxei de școlarizare - an universitar 2020-

2021, pentru studenta Stanciu Ioana, din anul I, la programul de studii universitare de master  - Managementul 

protecției mediului în industrie (adresa nr. 4603).  

17. S-a aprobat ediția 6, revizia 0 a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Departamentului de 

Consiliere Profesională (document nr. 5553).  

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                             Preşedinte Senat                                                                              Secretariat Senat 

         Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF                                                    Dr.ing. Carmen Balaban 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

   


