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MINUTA

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 08 iunie 2017
1. În deschiderea şedinţei, au fost premiaţi cei 16 elevi şi profesorii coordonatori, de la Colegiul de
artă ,,George Apostu” din Bacău, pentru lucrările realizate şi expuse în sala Senatului,
constituind Galeria Rectorilor şi Galeria personalităţilor care au primit titlul de D.H.C ai
Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău.
2. S-a aprobat componenţa comisiei pentru concursul de admitere la studii universitare de licenţă şi
studii universitare de master, anul universitar 2017-2018, la Facultatea de Ştiinţe Economice
(adresa nr. 8716).
3. S-au aprobat listele înaintate de cele cinci facultăţi cuprinzând directorii programelor de studii
universitare de master (adresele nr. 8654, 8754, 8683, 8691, 8711) şi propunerea Consiliului de
Administraţie de organizare a acestor programe la criteriile minimale impuse de ARACIS.
4. S-a aprobat suspendarea domnului conf.univ.dr. Lupu Costică din funcţiile de director al DPPD
şi de preşedinte/membru în comisiile de finalizare studii universitare sau de grad II. Atribuţiile
privind organizarea examenelor vor fi preluate de către: doamna prorector prof.univ.dr. AdrianaGertruda Romedea, pentru DPPD, domnul prorector Dănuţ-Nicu Mârza-Dănilă, pentru
examenele de grad II, domnul prof.univ.dr. Mihai Talmaciu, decanul Facultăţii de Ştiinţe şi
doamna conf.univ.dr. Mocanu Marcelina, director Departament MISE, pentru examenele de
finalizare a studiilor de licenţă la PIPP. În comisia nr. 1, de absolvire la DPPD, domnul
conf.univ.dr. Lupu Costică, va fi înlocuit de doamna prof.univ.dr. Adriana-Gertruda Romedea preşedinte comisie (extras PV Consiliu de Administraţie UBc nr. 9019/1 şi adresele nr. 8952 şi
8682).
5. S-a informat Senatul universitar cu privire la necesitatea actualizării Regulamentului privind
activitatea didactică şi activitatea profesională a studenţilor din UBc, în conformitate cu
precizările HG 404/2006 privind organizarea studiilor universitare de masterat (document nr.
8757). Doamna prof.univ.dr. Adriana-Gertruda Romedea, prorector pentru programe de
învăţământ şi activităţi studenţeşti, se va ocupa de actualizarea regulamentului.
6. S-a aprobat propunerea Consiliului de Administraţie, referitoare la componenţa comisiei de
analiză a aspectelor prezentate în referatul nr. 8793, după cum urmează (adresa nr. 8950):
Preşedinte: Prof.univ.dr. Şalgău Silviu;
Membri: Conf.univ.dr. Amălăncei Brînduşa-Mariana;
Prof.univ.dr. Deju Mihai;
Secretar: Jurist Balint Emil.
7. S-au aprobat documentele prezentate de Rectorul UBc, ca răspuns la adresa nr.
8858M/29.05.2017 (adresele nr. 8805 şi nr. 8528, reprezentând punctul de vedere al Rectorului
UBc, respectiv răspunsul către MEN-Direcţia Generală Învăţământ Universitar).
8. S-au aprobat perioadele de funcţionare şi tarifele pentru cămine, pe perioada verii (adresa nr.
8147 emisă de Serviciul Social).
9. S-a aprobat propunerea înaintată de Facultatea de Ştiinţe, referitoare la măsurile adoptate de
Departamentul de Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului, pentru redresare financiară (adresa
nr. 8697).
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10. S-a informat Senatul universitar cu privire la rezultatele controlului efectuat de Camera de
Conturi.
11. S-a aprobat, în unanimitate, propunerea de reorganizare formulată de către Consiliul de
Administraţie al UBc, prin care: DPPD să treacă la Facultatea de Ştiinţe, ca departament, iar
programele de studii universitare de licenţă şi de master din domeniul Ştiinţele Educaţiei să
treacă la Facultatea de Litere, Departamentul LLRSC (extras PV Consiliu de Administraţie al
UBc nr. 9019/1). Propunerea va fi trimisă la MEN pentru modificarea HG.
Aprobat,
Preşedinte Senat
Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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Întocmit,
Secretar Senat
Dr.ing. Carmen-Coca BALABAN
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