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Nr. 16015/1/ 28.09.2021 

 
M I N U T A 

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

28 septembrie 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 16.07.2021 (PV-S nr. 9690).  

2. S-au aprobat procesele-verbale încheiate în ședințele Biroului Senatului universitar din:  27.07; 30.08; 01.09; 

08.09; 14.09.2021 (PV-BS nr. 10258; 12880; 13177; 14090; 14540).  

3. S-au aprobat formațiunile de studii pe serii/programe/grupe/subgrupe pentru anul universitar 2021-2022, 

conform documentelor prezentate de către facultăți (adresele nr. 14819/1,2; 14884; 14725; 15323; 14885).  

4. S-au aprobat statele de funcții pentru personalul didactic, valabile pentru anul universitar 2021-2022 

(documentele nr. 15801÷15819) și situaţia centralizată, pe facultăţi şi departamente, privind structura statelor 

de funcţii (document nr. 15820).  

5. S-a aprobat ediția 3, revizia 0 a Ghidului metodologic privind organizarea și desfășurarea examenului de 

sustinere a gradului didactic I, ȋn învăţămȃntul preuniversitar de către Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic din Universitatea  ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, R-05-26 (document nr. 14941).  

6. S-a aprobat ediția 5, revizia 0 a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Editurii ,,Alma Mater” a 

Universității  ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, R-11.06-01 (document nr. 15277/1).  

7. S-a aprobat ediția 5, revizia 0 a Regulamentului cadru de organizare și funcționare a revistelor/publicațiilor 

periodice aflate sub egida Editurii ,,Alma Mater” a Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, R-11.06-02 

(document nr. 15277/2).  

8. S-a aprobat situația centralizată  privind evaluarea cadrelor didactice care solicită prelungirea activității și 

menținerea calității de titular în învățământul superior, după împlinirea vârstei de pensionare (document nr. 

15385). Propunerile facultăților, rezultate în urma analizei îndeplinirii criteriilor, au fost verificate și avizate 

de către comisia Senatului.  

9. S-au aprobat cererile pentru susţinerea activităţilor didactice de conducere doctorat, în anul universitar 2021-

2022, în cadrul altor Şcoli doctorale, în calitate de profesor asociat, în regim de plata cu ora, respectiv:  

Facultatea de Inginerie: 

 prof.univ.dr.ing. Petru LIVINŢI, susţinere activităţi didactice la Şcoala Doctorală de Ştiinţe fundamentale 

şi inginereşti din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (adresa nr. 14541); 

Facultatea de Litere: 

 prof.univ.dr. Vasile SPIRIDON, susţinere activităţi didactice la Şcoala Doctorală a Universităţii „Ştefan 

cel Mare” din Suceava – Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării (adresa nr. 14446); 

Facultatea de Ştiinţe: 

 conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIŞAN, susţinere activităţi didactice la Şcoala Doctorală a Facultăţii de 

Informatică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (adresa nr. 14375); 

10. S-a aprobat solicitarea pentru continuarea activității de conducere doctorat la Școala de Studii Doctorale din 

cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, domeniul Inginerie Industrială, înaintată de către 

prof.univ.dr.ing. BRABIE Gheorghe, conducător doctorat, cu doctoranzi în stagiu în etapa de finalizare a tezei 

(adresa nr. 14549).  

11. S-au aprobat cererile înaintate de către cadre didactice din UBc pentru susţinerea de activităţi didactice în alte 

instituții, în anul universitar 2021-2022, după cum urmează:  

 prof.univ.dr. SPIRIDON Vasile – cadru didactic titular în cadrul Departamentului de Limba și Literatura 

Română și Științe ale Comunicării – Facultatea de Litere, desfășurarea activității, pe o perioadă 

determinată, la Universitatea de Economie din Bratislava (adresa nr. 14447); 
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 conf.univ.dr. BOTEZ Daniel – cadru didactic titular în cadrul Departamentului CAAEF – Facultatea de 

Ştiinţe Economice, referitoare la susţinerea de activităţi didactice (curs), în cadrul Academiei de Studii 

Economice Bucureşti, Centrul pentru Învăţământ Deschis la Distanţă Piatra Neamţ (adresa nr. 14449). 

12. S-au aprobat, solicitările de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică, începând cu 01.10.2021, pentru 

următorii studenţi doctoranzi: 

Domeniul Ingineria Mediului: Stîngu (Pălici) P. Cristina-Carmen, Secară (Muscă) Andreea, Darie (Misăilă) 

Lavinia, Hortolomeu Andreea, Anasie Răzvan Constantin, Danciu Dan (adresele nr. 14471÷14474; 14476; 

14478);  

Domeniul Inginerie Industrială: Miron Adrian Florin, Iancu Cosmin-Alexandru, Stoica Nelu-Adrian, Ivan 

Viorel (adresele nr. 14475; 14477; 14479; 14480).  

13. S-a informat Senatul universitar în legătură cu prevederile OUG nr. 99/10.09.2021, privind modificarea unor 

acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în M.O. 

nr. 876/13.09.2021 (adresa nr. 14437).  

14. S-a aprobat solicitarea doamnei Negoiță Camelia (Ciubotaru), absolventă a Universității Petrol și Gaze din 

Ploiești, Facultatea de Științe Economice, promoția 2011, programul de studii universitare de licență 

Contabilitate și Informatică de Gestiune, forma de învățământ ID, de a susține examenul de licență în cadrul 

Facultății de Științe Economice UBc (adresa nr. 6237).  

15. S-a informat Senatul universitar în legătură cu prevederile Ordinului  ministrului educației nr. 

5255/10.09.2021, privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de 

doctorat din perioada 1990-2016, publicat în M.O. nr. 888/16.09.2021 (adresa nr. 14731).  

16. S-a aprobat cererea doamnei prof.univ.dr.habil. Loredana Veronica BALAN, pentru susţinerea activităţilor 

didactice de conducere doctorat, în anul universitar 2021-2022, în calitate de profesor asociat, în regim de 

plata cu ora, la Şcoala Doctorală de Ştiinţe socio-umane din cadrul IOSUD-Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galaţi (adresa nr. 15877).  

17. S-au aprobat cererile pentru susţinerea de activităţi didactice în alte instituții, în anul universitar 2021-2022, 

după cum urmează:  

 conf.univ.dr.ALEXE Dan Iulian – cadru didactic titular în cadrul Departamentului KTO – FȘMSS pentru 

susținerea de activități didactice la Academia Națională de Fotbal din cadrul Federației Române de Fotbal, 

în anul universitar 2021-2022 (adresa nr. 15889); 

 conf.univ.dr. PĂTRUȚ Monica-Paulina – cadru didactic titular în cadrul Departamentului de Limba și 

Literatura Română și Științele Comunicării – Facultatea de Litere, referitoare la susţinerea de activităţi 

didactice, în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie și Științe Social-

Politice (adresa nr. 15878); 

 prof.univ.dr. ACSINTE Alexandru – cadru didactic titular al Departamentului de Educație Fizică și 

Performanță Sportivă – FȘMSS, desfășurarea de activități didactice, în calitate de cadru didactic asociat, 

la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (adresa nr. 16011). 

18. S-au aprobat centralizatoarele întocmite de către facultăți, cu privire la evaluarea activității științifice a 

colegilor din exterior, care solicită la UBc desfășurarea unor activităţi didactice, în regim de plata cu ora 

(adresele nr. 14650;15873;15876;15863/1;15869;15864/1;15887/1;15888/1;16007/1÷16010/1;16012/1). 

Evaluările sunt însoțite de cererile solicitanților și dosarele cu realizările din anului universitar anterior (2020-

2021), prin care fac dovada că au publicat articole ştiinţifice.  

19. S-a aprobat solicitarea pentru continuarea activității la Școala de Studii Doctorale din cadrul Universității 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, domeniul Ingineria Mediului, înaintată de către domnul MURARIU Gabriel, 

profesor dr.fizician. în cadrul Departamentului de Chimie, Fizică și Mediu din Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galați (adresa nr. 14550).  

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                            Preşedinte Senat                                                                              Secretariat Senat 

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

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

   


