UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU
Nr. 6645/1/ 20.05.2021

MINUTA
şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
20 mai 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 29.04.2021 (PV-S
nr. 5560).
2. S-a aprobat procesul-verbal încheiat în ședința Biroului Senat din data de 06.05.2021 (PV-BS nr.
5715).
3. S-au aprobat Comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea
posturilor vacante, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2020-2021, respectiv:
 Asistent universitar, poziția 14, Departamentul de Matematică și Informatică - Facultatea
de Științe (adresele nr. 6589, 6590).
 Asistent universitar, poziția 23, Departamentul Kinetoterapie și Terapie Ocupațională Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății (adresele nr. 6547, 6548).
4. S-a validat componența comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor de la facultăți, promoția
2021 (adresele nr. 6541; 6550; 6565; 6594; 6602).
5. S-a aprobat componența comisiei centrale de admitere și a comisiilor de admitere de la facultăți,
pentru anul universitar 2021-2022, ciclurile de studii universitare – licență, master, doctorat și
postuniversitare, sesiunile iulie și septembrie 2021 (adresele nr. 6466; 6540; 6549; 6566; 6593;
6602).
6. S-a aprobat solicitarea Facultății de Inginerie (adresa nr. 5893).
7. S-a aprobat solicitarea doamnei prof.univ.dr.ing. Liliana Topliceanu, cadru didactic titular în
Departamentul IMM, Facultatea de Inginerie, privind prelungirea activității didactice până la
sfârșitul anului universitar 2020-2021, ca urmare a împlinirii vârstei de pensionare în data de
20.06.2021 (adresa nr. 5894).
8. S-a aprobat Contractul de finanțare nr. 6877 încheiat pentru proiectul Reabilitare și modernizare
infrastructură educațională universitară și dotare „SMART” Corp B – cod SMIS2014: 120833
(adresa nr. 5753).
9. S-a informat Senatul universitar cu privire la situația vaccinărilor la nivel de universitate la data de
06.05.2021 (adresa nr. 5721).
10. S-a aprobat solicitarea domnului Moldovan Octavian Ionuț, absolvent al Universității „Titu
Maiorescu” din București, Facultatea de Informatică promoția 2011, programul de studii universitare
de licență Informatică și Tehnologia Informației, de a susține examenul de licență în cadrul Facultății
de Științe, în sesiunea septembrie 2021 (adresa nr. 5783).
11. S-au aprobat: solicitarea Serviciului Social referitoare la transferarea studenților din căminul 3
(adresa nr. 6560) și solicitarea Asociației Liga Studențească din UBc cu privire la acest aspect
(adresa nr. 6564).
12. S-au aprobat tarifele de cazare pentru perioada vacanței de vară (adresa Serviciului Social nr. 6559).
13. S-a aprobat solicitarea domnului Pârvu Bogdan-Constantin, absolvent al Universității „Spiru Haret”
București, Facultatea de Litere promoția 2012, programul de studii universitare de licență Limba și
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literatura română – Limba și literatura engleză, de a susține examenul de licență în cadrul Facultății
de Litere, în sesiunea iulie/septembrie 2021 (adresa nr. 5988).
14. S-a aprobat reînnoirea calității de profesor universitar dr. ing. asociat pentru domnul CSI dr.ing.
Mihai C. NICOLESCU, secretar general al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe
Ionescu Șișești” București (adresa nr. 6580).
15. S-a informat Senatul universitar cu privire la prevederile OME/OMS nr. 3805/703/17.05.2021
privind modificarea OME/OMS nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a
activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 (adresa nr. 6463).
16. S-au aprobat Tabelele nominale cu studenții care beneficiază de bursă (ocazională/ de ajutor social
de maternitate) în semestrul II al anului universitar 2020-2021 (adresele facultăților nr. 5875; 6163;
6212; 6213; 6215; 6217).
17. S-a aprobat propunerea Departamentului IMIM, Facultatea de Inginerie cu privire la completarea
standardelor specifice ARACIS pentru evaluarea externă a calității academice a programelor de
studii, aferente comisiilor 10 și 11 - Științe inginerești (adresa nr. 6636).
18. S-a aprobat revizia 1, ediția 18 a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile
de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi la cursurile de specializare pentru anul
universitar 2021-2022, R-05-12 (document nr. 6642).

Aprobat,
Preşedinte Senat
Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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Întocmit,
Secretariat Senat
Dr.ing. Carmen Balaban
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