UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU
Nr. 23120/1/ 31.10.2019

MINUTA
şedinţei ordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 31 octombrie 2019
1. Senatul universitar a aprobat, în unanimitate, constituirea comisiei pentru analiza conformității
derulării proiectului de investiții „Modificări funcționale Corp H”, contract nr. 15822/07.08.2019
(Hotărârea Biroului Senatului din data de 25.10.2019, document nr. 22412).
2. S-au validat rezultatele alegerilor pentru funcțiile de membru în Consiliul departamentului,
mandatul 2019/2020-2023/2024, rămase vacante, după cum urmează:
• la Facultatea de Științe, Departamentul de Matematică și Informatică pentru funcția de
responsabil cu managementul cercetării și relații internaționale a fost aleasă doamna
conf.univ.dr. Cerasela CRIȘAN (adresa nr. 21068).
• la FȘMSS, Departamentul Kinetoterapie și terapie ocupațională în funcția de responsabil
cu managementul cercetării științifice a fost aleasă doamna lector univ.dr. AdinaCamelia ȘLICARU (adresa nr. 21220).
S-a făcut precizarea că, prin validarea doamnei lector univ.dr. Adina-Camelia Șlicaru în funcția de
responsabil cu managementul cercetării științifice în Consiliul Departamentul Kinetoterapie și
terapie ocupațională, FȘMSS, s-a vacantat funcția de responsabil financiar. Senatul universitar a
aprobat calendarul pentru organizarea alegerilor în departament, pentru această funcție.
3. S-a aprobat, cu unanimitate de voturi, ediţia 4, revizia 0 a Regulamentului de organizare și
funcționare a programelor de studii postuniversitare, R-05-02 (document nr. 22533).
4. S-a amânat aprobarea Regulamentului de acces a autovehiculelor în campusuri, înaintat de către
Directorul General Administrativ, ing. Ciprian Drugă, până la reglementarea aspectelor juridice
referitoare la amenzile și sancțiunile propuse (adresa nr. 22290).
5. S-a aprobat, în unanimitate, corectarea erorii materiale din planul de învățământ al programului de
studii universitare de master Chimia Moleculelor Bioactive - obținere, valorificare, control și
asigurarea calității/ Chimie des Molècules Bioactives – obtention, valorisation, contrôle et
assurance de qualitè (adresa Facultății de Inginerie nr. 22029).
6. S-a aprobat, în unanimitate, propunerea Consiliului FSMSS, din data de 29.10.2019, privind
numirea domnului conf.univ.dr. Dan-Iulian ALEXE ca membru în Comisia de etică și deontologie
profesională universitară, în locul doamnei prof.univ.dr. Doina MÂRZA-DĂNILĂ care s-a
pensionat (adresa nr. 23011).
7. S-a aprobat, cu unanimitate de voturi, cererea domnului prof.univ.dr. Florin GRAPĂ, titular în
Departamentul KTO, FȘMSS, pentru prelungirea activității, după împlinirea vârstei de pensionare
respectiv, începând cu data de 20.11.2019 (adresa nr. 22925/30.10.2019).
8. S-a aprobat, în unanimitate, Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi
nedidactic la data de 07.10.2019 (adresa nr. 21020).
9. Se supun aprobării Tabelele centralizatoare cuprinzând cadrele didactice în regim de plata cu ora
pe semestrul I, anul universitar 2019-2020, întocmite pentru postul rămas vacant la FȘMSS, după
pensionarea doamnei prof.univ.dr. Doina MÂRZA-DĂNILĂ și pentru programele de studii de
conversie de la facultăți (adresele nr. 22385/24.10.2019 și 20756, 20774÷20776/03.10.2019).
10. S-a aprobat, cu unanimitate de voturi, cererea de încetare a afilierii la Școala de Studii Doctorale
din cadrul UBc, începând cu anul universitar 2019-2020, înaintată de doamna prof.univ.dr.
Florentina-Daniela MUNTEANU, titular al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad (adresa nr.
19975).
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Senatul universitar aprobă cererea, cu unanimitate de voturi.
11. S-a aprobat, în unanimitate, solicitarea doamnei prof.univ.dr. Florentina-Daniela MUNTEANU,
titular al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, cu privire la continuarea îndrumării în cotutelă a
studenților doctoranzi Coman Alina și Danciu Dan, înscriși la Universitatea „Vasile Alecsandri”
din Bacău (adresa nr. 19976).
12. S-au aprobat cererile pentru schimbarea conducătorului de doctorat, înaintate de doi studențidoctoranzi din cadrul Școlii de Studii Doctorale a UBc, respectiv:
• DANCIU Dan, student-doctorand anul II, FR, taxă, domeniul de doctorat Ingineria
Mediului, solicită continuarea studiilor doctorale, avându-l conducător de doctorat pe
domnul prof.univ.dr. Dr.h.c. Valentin NEDEFF (adresa nr. 20474);
• COMAN (BUSUIOC) Alina-Maria, studentă-doctorandă anul IV, IF, domeniul de doctorat
Ingineria Mediului, solicită continuarea studiilor doctorale, având-o conducător de doctorat
pe doamna prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU (adresa nr. 20475);
13. S-a aprobat, în unanimitate, componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare,
cu titlul „Degradarea poluanților organici din apele reziduale și obținerea energiei termice prin
procese de conversie a radiației luminoase”, în domeniul Ingineria Mediului, prezentată de
doamna prof.univ.dr. Luminița Anișoara ISAC, titular la Universitatea Transilvania din Brașov
(adresa nr. 22089).
14. S-a aprobat solicitarea DPPD referitoare la prelungirea perioadei de înscriere la programul de
formare psihopedagogică, nivelul II, postuniversitar, cu durata de un semestru, pentru intervalul
01.10.2019 – 11.10.2019 (adresa nr. 18580).
15. S-a aprobat desfășurarea în data de 14 noiembrie 2019, ora 11.00, în Aula Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău a ceremoniei de conferire a titlului de Doctor Honoris Causa al
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, doamnei prof.dr. Dr.h.c Johanna Elisabeth VAN
BRUGGEN, profesor asociat la Universitatea Dolhousie Canada, (adresa Departamentul KTO,
FȘMSS nr. 22531).
16. S-a aprobat, cu unanimitate de voturi, solicitarea pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa
al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, domnului prof.univ.dr. Paul MARINESCU, de la
Universitatea din București, Facultatea de Administrație și Afaceri, precum și componența comisiei
de analiză, evaluare a dosarului și acordare a titlului (adresa nr. 20767, înaintată de Departamentul
de Marketing și Management, Facultatea de Științe Economice).
17. Se supune aprobării adresa DGA cu privire la modificarea programului de lucru în UBc, începând
cu 01.11.2019 (adresele nr. 22250/24.10.2019; 23039/31.10.2019). Se aprobă în unanimitate. Se
face precizarea că noul program intră în vigoare de luni, 04.11.2019.
18. S-a aprobat solicitarea de reducere a taxei de cazare în căminele Universității pentru studenții cu
unul din părinți decedat (adresa nr. 23059).
19. S-au aprobat perioadele de concedii de odihnă pentru cadrele didactice și de cercetare, în anul
universitar 2019-2020 (adresa Serviciului RUS, nr. 21099).
20. S-a aprobat situația statistică la începutul anului universitar 2019-2020, privind studenții și cadrele
didactice, transmisă la MEN (20766; 21805/1÷6).
Aprobat,
Preşedinte Senat
Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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Secretariat Senat
Dr.ing. Carmen-Coca BALABAN
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