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M I N U T A  

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 13 septembrie 2019 
 

 

1. S-au aprobat:  

• structurile formațiunilor de studii pe serii/grupe/semigrupe (adresele nr. 16755, 16756, 

17298, 17401÷17403, 17276).  

• statele de funcții și numărul de posturi pe grade didactice (centralizate în adresa nr. 17585)  

 

2. Președintele Senatului a făcut o serie de precizări privind organizarea și desfășurarea alegerilor 

structurilor și funcțiilor de conducere de la nivelul departamentelor, pentru  mandatul 2019/2020-

2023/2024. La alegeri va participa și un observator din partea Senatului, care va avea sarcina de a 

verifica dacă procedura de alegeri, la nivelul departamentelor, este respectată.  

Se informează Senatul universitar că, datorită indisponibilității doamnei Nechita pe perioada 

alegerilor, lista observatorilor din partea Senatului se modifică după cum urmează: la Facutatea de 

Litere va merge în locul doamnei Elena Nechita, domnul prof.univ.dr. Dănuț-Nicu Mârza-Dănilă 

iar la Facultatea de Științe Economice, doamna conf.univ.dr. Cristina Cîrtiță-Buzoianu. 

Deasemenea, la Facultatea de Științe domnul prof.univ.dr. Dr.h.c. Valentin Nedeff va fi înlocuit de 

doamna Cornelia-Marcela Danu (adresele nr. 17404, 16514). 

 

3. S-a aprobat revizia 1, ediția 5 a Regulamentului  de finanțare al Universităţii „Vasile Alecsandri” 

din Bacău, R-08-02 (document nr. 17545).  

 

4. S-a aprobat revizia 1, ediția 10 a Metodologiei de finanțare al Universităţii „Vasile Alecsandri” 

din Bacău, R-08-03 (document nr. 17552).  

 

5. S-a aprobat revizia 1, ediţia 6 a Regulamentului de autoevaluare a performanţelor în cercetare a 

cadrelor didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-06-02 (document nr. 

17551). Revizia a vizat corectarea formulei de calcul a punctajului din Anexa 1, pct. 2. Pentru 

articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI), care va intra în vigoare 

începând cu evaluarea 2019-2020 și corectarea unei erori materiale la pct. 7, Anexa 1 care se aplică 

și evaluării în curs.  

 

6. Președintele Senatului a reamintit că dosarele pentru continuarea activității după împlinirea vârstei 

de pensionare și cele privind plata cu ora a cadrelor didactice pensionate vor fi analizate în ședința 

următoare a Senatului universitar.  

 

7. Senatul a aprobat solicitarea pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei prof.dr.Dr.h.c Johanna Elisabeth van Bruggen, profesor 

asociat al Dolhousie University, Canada, precum și componența comisiei de analiză, evaluare a 

dosarului și acordare a titlului (adresa nr. 17454, înaintată Departamentul KTO, FȘMSS).  

 

8. S-a informat Senatul universitar referitor la Declarația Rectorului privind cifrele de școlarizare 

pentru studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2019-2020, sesiunea a doua 

(document nr. 17086).  
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9. S-au aprobat taxele de școlarizare și demararea la Facultatea de Inginerie a programului 

postuniversitar de formare și dezvoltare continuă – Securitate Cibernetică (adresa nr. 17186).  

 

10. S-au aprobat taxele de școlarizare și demararea la Facultatea de Litere a programului 

postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă –  Formarea competențelor de 

recunoaștere a învățării anterioare, rezultat al proiectului Erasmus+ Building Instituțional 

Confidence in Work/Life Learning Experience, avizat de MEN (adresa nr. 17458).  

 

11. S-au aprobat solicitările de prelungire a programului de cercetare științifică începând cu 

01.10.2019, înaintate de studenții-doctoranzi ai Școlii de Studii Doctorale, respectiv: Mirilă Diana-

Carmen, Luncanu Andrei, Tătaru Laurențiu, Măciucă (Birtea) Alina – domeniul Ingineria 

Mediului, Pal Octavian și Lupașcu Ștefan – domeniul Inginerie Industrială (adresele nr. 

17192÷17197).  

 

12. S-a aprobat înlocuirea doamnei prof.univ.dr. Elena Nechita, cu domnul prof.univ.dr. Valentin 

Zichil, în comisia care va analiza dosarele pentru continuarea activității, după împlinirea vârstei de 

pensionare și dosarele de plata cu ora ale cadrelor didactice pensionate.  

 
 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                       Preşedinte Senat                                                                            Secretariat Senat 

         Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF                                   Dr.ing. Carmen-Coca BALABAN 

                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

 


