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M I N U T A  

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 09 martie 2020 

 
 

 

1. S-a validat rezultatul votului pentru funcţia de Rector al Universităţii al „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, mandatul 2020 – 2024. Conform procesului verbal nr. 4517/09.03.2020 întocmit și semnat de 

către Comisia de alegeri, numită prin Hotărârea Senatului nr. 03/24.02.2020, au participat la vot un 

număr de 171 alegători din totalul de 196 cu drept de vot (168 cadre didactice şi 28 de studenţi). Au 

fost anulate un număr de 5 buletine de vot şi nu au fost semnalate observaţii din rândul alegătorilor. 

Din numărul total al voturilor valabil exprimate respectiv, 166 voturi, s-au înregistrat un număr de 

163 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”.  

In conformitate cu prevederile Regulamentului privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi 

funcţiilor de conducere din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, domnul prof. univ. dr. ing. 

Schnakovszky Carol, este desemnat câştigător, întrunind un număr de voturi, mai mare decât 

majoritatea simplă a alegătorilor prezenţi la vot (respectiv, 163 de voturi față de minimum 87 de 

voturi). 

 

2. S-a aprobat solicitarea directorului DPPD, doamna conf.univ.dr. Carmen-Violeta Popescu, cu privire 

la modificarea structurii anului universitar 2019/2020 la DPPD, nivelul II postuniversitar, 2 semestre 

(conform adresă nr. 4133).  

 

3. S-a aprobat Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic la data de 

02.03.2020 (adresa nr. 4121).  

 

4. S-a informat Senatul universitar cu privire la o nouă reglementare legislativă, respectiv:  

• Ordinul nr. 3126/29.01.2020 al ministrului educației și cerectării privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a cluburilor sportive universitare din 

subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat (document nr. 3570). 

 

5. S-a prezentat Senatului universitar punctul de vedere al Oficiului Juridic al UBc, referitor la adresa 

nr. 2302, privind situația debitorilor/studenți din taxe (document nr. 3320). 

 

6. S-a aprobat acordarea tranșelor 1 și 2, corespunzătoare anului 2020, conform Legii 85/2016.  

 

7. S-a aprobat decizia BCA din data de 09.03.2020 cu privire la măsurile de prevenire a infecției cu 

coronavirus (COVID-19) din UBc, în contextul epidemiologic actual, intern și internațional (P-V 

BCA nr. 4567). 

 
 

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                       Preşedinte Senat                                                                            Secretariat Senat 

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

    

 

 


