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M I N U T A 

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

10 martie 2022 
 

 

1. S-au aprobat procesele-verbale ale ședinței Senatului din data de 17.02.2022 (document nr. 2230) și 

ale ședințelor Biroului Senat din 28.02. și 08.03.2022 (document nr. 2730, respectiv 3270).  

2. S-a aprobat ca începând din data de 09.03.2022, odată cu încetarea stării de alertă, să se intre în 

normalitate, iar activitățile să se desfășoare respectând prevederile Legii Educației Naționale nr. 

1/2011 (cu modificările și completările ulterioare) și regulamentele UBc, în vigoare înainte de 

intrarea în starea de urgență (adresa DGÎU-ME nr. 3277/08.03.2022). S-a precizat că, toate 

activitățile didactice reîncep normal din data de 14.03.2022, iar activitățile din perioada 09-

14.03.2022 se vor recupera pe parcursul celor 12 săptămâni ale semestrului II. 

3. Membrii Senatului au fost informați referitor la aspectele privind: cazarea studenților în universitate, 

burse și ajutoare oferite de Banca Transilvania studenților ucrainieni aflați în război și bursele de 

voluntariat acordate de UBc studenților implicați în gestionarea refugiaților. 

4. S-a aprobat ediția 12, revizia 0 a Regulamentului de organizare a examenelor de finalizare a 

programelor de studii universitate și postuniversitare și a altor cursuri, 2021-2022, R-05-13 (adresa 

nr. 3195), actualizată conform Ordinului ME nr. 3106/09.02.2022 (adresele nr. 2422).  

5. S-a aprobat ediția 19, revizia 0 a Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile 

de studii universitare de licență, de master și de doctorat și la cursurile de specializare pentru anul 

universitar 2022-2023, R-05-12, completat conform Ordinului ME nr. 3102/08.02.2022 (adresa nr. 

2423/22.02.2022).  

6. S-a aprobat Lista cuprinzând bursele acordate de UBc, incluzând propunerea CA privind majorarea 

cuantumului bursei pentru practică/formare/perfecționare la nivelul celui stabilit pentru bursa 

socială.  

7. S-a aprobat solicitarea Facultății de Litere cu privire la modificarea unor taxe de studii, începând cu 

anul universitar 2022-2023 (adresa nr. 3339).  

8. S-a aprobat Tabelul centralizator cuprinzând cadrele didactice în regim de plata cu ora, pentru seria 

începând cu 04.03.2022 a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă 

Securitate cibernetică (adresa Facultății de Inginerie nr. 3320).  

9. S-a aprobat solicitarea doamnei Gabor (Feer) Andreea-Ștefania, absolventă a Universității „George 

Bacovia” din Bacău, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, program de studii  

Contabilitate și Informatică de Gestiune, FR, promoția 2010, referitoare la înscrierea și susținerea 

examenului de licență la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe 

Economice (adresa nr. 3384).  

10. S-a informat Senatul universitar cu privire la noile reglementări apărute în M.O. nr. 230/ 08.03.2022, 

respectiv: 

 Ordinul Ministrului Educației și Ministrului Sănătății, nr. 3343/707/08.03.2022 privind 

abrogarea Ordinului ME, MS nr. 5338/2015/2021; 

 Hotărârea nr. 16/08.03.2022 pentru abrogarea Hotărârii CNSU nr. 6/2022 (adresa nr. 3291). 

11. S-a aprobat referatul înaintat de Facultatea de Științe cu privire la repartizarea activităților cuprinse 

în postul 1 din statul de funcții al Departamentului de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului, 

pentru perioada 14.03-26.06.2022 (adresa nr. 3329).  

12. S-a aprobat Situația raportării pe platforma A.N.S – anul financiar 2021 (adresa nr. 3368).  
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13. S-au prezentat lămuriri referitoare la Art. 52, alin. (10) din Regulamentul de ordine interioară, R-01-

03.  

14. S-a aprobat Planul de învățământ al programului de formare profesională continuă – Management 

educațional și comunicare instituțională, organizat în cadrul Facultății de Științe (Blended learning 

IF+ID), acreditat prin OM 5046/06.09.2018 și reorganizat conform OME nr. 5767/2020 (adresa nr. 

3054).  

15. S-a aprobat solicitarea Facultății de Litere de reluare a procedurilor privind înființarea domeniului de 

doctorat – Filologie în cadrul ȘSD, IOSUD-UBc, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 18 din 

03.09.2019 (adresa nr. 3267).  

16. S-a aprobat solicitarea domnului Vladimir Japalău, antrenor și director tehnic al Academiei de Fotbal 

„Cristian Coicoiu” din Bacău referitoare la susținerea de activități didactice, în cadrul FȘMSS, 

programul de studii SPM și Performanță Sportivă, în regim fără plată, în semestrul II al anului 

universitar 2021-2022 (adresa nr. 3386).  

17. S-a aprobat adresa Facultății de Științe Economice referitoare la hotărârea Consiliului Facultății din 

data 10.03.2022, de menținere a responsabililor domeniilor universitare de master - Administrarea 

Afacerilor și Marketing (adresa nr. 3387).  

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                           Preşedinte Senat                                                                        Secretariat Senat 

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

 
  

 


