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M I N U T A 

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

17 februarie 2022 

 

 
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 procesele-verbale încheiate în ședința Senatului universitar din data de 27.01.2022 (PV-S nr. 

1050) și ședința Biroului Senat din data de 03.02.2022 (PV-BS nr. 1440).  

2. S-a aprobat procesul-verbal încheiat în ședința Biroului Senat din data de 15.02.2022 și propunerea  Biroului 

privind modalitatea de desfășurare a activităților didactice, în semestrul II al anului universitar 2021-2022.  
3. S-au aprobat Tabelele centralizatoare cuprinzând cadrele didactice în regim de plata cu ora pe semestrul II, 

anul universitar 2021-2022, întocmite pe departamente/facultăţi (adresele nr. 2101÷2109 (Facultatea de 

Inginerie), nr. 2110÷2114; 2128÷2130 (Facultatea de Litere), nr. 2131÷2134 (DPPD); 2115÷2118 (Facultatea 

de Științe), nr. 2119÷2122 (Facultatea de Științe Economice) și nr. 2123÷2127; 2195 (FȘMSS).  

4. S-au aprobat cererile colegilor din exterior, care solicită la UBc desfășurarea unor activităţi didactice, în regim 

de plata cu ora (adresele nr. 1919/1÷9; 1250,1250/1; 1350; 1709). Solicitanții au prezentat dosarele cu 

realizările din anul universitar anterior (2020-2021), prin care fac dovada că au publicat articole ştiinţifice.  

5. S-a aprobat solicitarea doamnei Dragomir Roxana-Elena, absolventă a Universității „George Bacovia” din 

Bacău, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, program de studii Contabilitate și Informatică 

de Gestiune, FR, promoția 2009, cu privire la înscrierea și susținerea examenului de licență la Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice (adresa nr. 896).  

6. S-a aprobat Lista cu studenții din anul pregătitor, care beneficiază de bursă din partea statului român, pe 

semestrul I, an universitar 2021-2022 (adresa 1755).  

7. S-a aprobat ediția 13, revizia 0 a Metodologiei de finanțare a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-

08-03 (adresa DGA nr. 2187).  

8. S-a aprobat Strategia pentru egalitatea de gen și Planul pentru egalitatea de gen 2022-2025 - Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău (adresa nr. 2177).  

9. S-a aprobat solicitarea Facultății de Litere pentru modificarea structurii anului universitar 2021-2022, având 

în vedere data stabilită pentru concursul de Titularizare 2022 (adresa nr. 2197).  

10. S-a aprobat componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare a doamnei 

conf.univ.dr.ing. Maria-Crina RADU, titular la UBc (adresa nr. 2201).  

11. S-a luat cunoștință de adresa DGA nr. 2182/16.02.2022 și s-a aprobat hotărârea Consiliului de Administrație a 

UBc din data de 17.02.2022 ( pct. 7 din P-V nr. 2220). 

 

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                            Preşedinte Senat                                                                                 Secretariat Senat 

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


