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M I N U T A 

şedinţei ordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

30 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-au aprobat Tabelele centralizatoarele cuprinzând cadrele didactice în regim de plata cu ora pe 

semestrul I, anul universitar 2021-2022, întocmite pe departamente/facultăţi/universitate (adresele 

nr. 16041÷16046;16064÷16066 – Facultatea de Inginerie, nr. 16047÷16051 – Facultatea de Litere, 

nr. 15837 (DPPD); 16053÷16058 – Facultatea de Științe, nr. 16060÷16063 – Facultatea de Științe 

Economice și nr. 16221÷16226 – FȘMSS).  

2. S-a aprobat ediția 1, revizia 0 a Regulamentului privind publicitatea pe panourile cu tehnologie LED 

ale Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12-04 (document nr. 16156/1).  

3. S-a aprobat propunerea Bibliotecii Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău ca tarifele pentru 

serviciile oferite utilizatorilor în anul universitar 2021-2022, să rămână neschimbate (adresa nr. 

16130).  

4. S-a aprobat reducerea, cu 100%, a taxei de școlarizare, pentru 2 studenți de la programul de studii 

universitare de masterat VRBPM, anul II, Facultatea de Științe, în anul universitar 2021-2022 

(adresa nr. 16141). 

5. S-a informat Senatul universitar cu privire la Situația privind numărul total al gradațiilor de merit la 

data de 01.10.2021 și Situația gradațiilor de merit acordate personalului didactic, la data de 

01.10.2021 (adresele 16199; 16199/1). 

6. S-a aprobat ediției 7, revizia 0 a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programelor de 

studii universitare de doctorat în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-13-01 

(document nr. 16282/1).  

7. S-a aprobat ediției 3, revizia 0 a Metodologiei pentru alegerea și desemnarea membrilor Consiliului 

Școlii de Studii Doctorale (CȘSD) și Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din 

cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-13-03 (document nr. 16282/2).  

8. S-a aprobat solicitarea DPPD – Facultatea de Științe privind prelungirea perioadei de 

înscriere/admitere, respectiv de afișare a rezultatelor, la programele de formare psihopedagogică, 

sesiunea a II-a, septembrie 2021 (adresa nr. 16279).  

9. S-au aprobat cererile pentru întreruperarea Studiilor doctorale înaintate de studenții-doctoranzi: 

 UNTILĂ I. Carolina (adresa nr. 7360); 

 PALEU (BACIU) C. Diana (adresa nr. 8597). 

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                        Preşedinte Senat                                                                           Secretariat Senat 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 


