
 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753 

www.ub.ro;  e-mail: rector@ub.ro 

 

 
 

F 15.07/ Ed. 03 1 Senat 13.05.2016 

Nr. 7985/ 13.05.2016 
 

M I N U T A 
şedinţei ordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

  din data de 13 mai 2016  
 

 
1. S-au validat în unanimitate rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcţiei de decan, desfăşurate în 

cele cinci facultăţi ale Universităţii, după cum urmează: 
 Facultatea de Inginerie (proces-verbal comisie concurs nr. 7213): 

2 candidaţi: Prof.univ.dr.ing. Ion CRISTEA şi prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL; 
Candidat declarat admis: Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL; 

 Facultatea de Litere (proces-verbal comisie concurs nr. 7413): 
2 candidaţi: Conf.univ.dr. Brînduşa-Mariana AMĂLĂNCEI şi conf.univ.dr. Elena CIOBANU; 
Candidat declarat admis: Conf.univ.dr. Brînduşa-Mariana AMĂLĂNCEI; 

 Facultatea de Ştiinţe (proces-verbal comisie concurs nr. 7257): 
2 candidaţi: Conf.univ.dr.Ferdinant PRICOPE şi prof.univ.dr.Mihai TALMACIU; 
Candidat declarat admis: Prof.univ.dr. Mihai TALMACIU; 

 Facultatea de Ştiinţe Economice (proces-verbal comisie concurs nr. 7416): 
2 candidaţi: Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU şi lector.univ.dr.Ion ŢUŢUEANU; 
Candidat declarat admis: Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU; 

 Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii (proces-verbal nr. 7288): 
2 candidaţi: Conf.univ.dr. Bogdan-Constantin RAŢĂ şi prof.univ.dr. Silviu ŞALGĂU; 
Candidat declarat admis: Conf.univ.dr. Bogdan-Constantin RAŢĂ; 

2. S-au validat, în unanimitate, Comisiile pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor, promoţia 
2016 (sesiunile iulie, septembrie 2016 şi martie 2017), aprobate în Consiliile Facultăţilor şi în Consiliul 
de administraţie, la Facultatea de Inginerie (adresa nr. 7055), Facultatea de Litere (adresa nr. 7899), 
Facultatea de Ştiinţe Economice (adresa nr. 7898), Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării Sportului 
şi Sănătăţii (adresa nr. 7783) şi la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (adresa 
nr. 7049). Având în vedere că referatul pentru aprobarea/ validarea Comisiilor de susţinere a examenului 
de finalizare/ certificare a studiilor, promoţia 2016, de la Facultatea de Ştiinţe, nu a fost prezentat în 
termen, acesta va intra spre validare, pe ordinea de zi a următoarei şedinţe de Senat. 

3. S-a aprobat solicitatea Consiliului FŞMSS de modificare a calendarului de desfăşurare a concursului de 
admitere la studii universitare de master, 2016-2017, sesiunea I - iulie 2016, după cum urmează: 
- Proba practică pentru testarea capacităţilor sportive/ test de motricitate: 21 iulie 2016; 
- Afişarea rezultatelor: 21 iulie 2016; 
- Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive/ test grilă: 22 iulie 2016; 
- Afişarea rezultatelor: 22 iulie 2016; 
- Contestaţii: 23 iulie 2016, 
- Afişarea rezultatelor după contestaţii: 23 iulie 2016. 
Modificările au fost solicitate pentru evitarea suprapunerii examenului de admitere cu examenul naţional 
de titularizare, stabilit pentru data de 20.07.2016 (adresa nr. 7849).  

4. S-a aprobat în unanimitate calendarul şi componenţa comisiilor pentru susţinerea examenelor de diplomă 
pentru doi absolvenţi din cadrul programului Erasmus+: 
 Studentul Javier Martinez Sáenz-López (conform adresei  nr. 7723 a Departamentului 

Ingineria şi Managementul Sistemelor Industriale); 
 Studentul Juan Pérez Ayensa (conform adresei nr. 7724 a Departamentului de Energetică şi 

Ştiinţa Calculatoarelor). 
5. S-a aprobat solicitarea doamnei prof.univ.dr. Elena Nechita de înfiinţare a unui nou program de studii de 

master la Facultatea de Ştiinţe, în domeniul Informatică, denumit Informatică aplicată.  
În acest sens se va pregăti dosarul de încadrare în domeniu cu toate documentele necesare. 
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6. S-a aprobat în unanimitate cererea doamnei CRIŞAN Gloria Cerasela, conferenţiar universitar în cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe, Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele educaţiei, prin care se 
solicită aprobarea a 10 luni concediu fără plată cu rezervarea postului, în perioada 1 septembrie 2016-30 
iunie 2017 (adresa nr. 7371). Perioada de concediu este solicitată pentru a permite participarea la stagiul 
de cercetare post-doctorală, câştigat prin competiţie internaţională de proiecte, la Universitatea din 
Newcastle, New South Wales, Australia. 

7. S-a aprobat referatul Serviciului Resurse umane (nr. 6912) privind acordarea sporului pentru titlul 
ştiinţific de doctor, salariaţilor care au obţinut acest titlu după data de 01.01.2010, sub formă de 
compensaţie tranzitorie, în temeiul Legii nr.63/ 2011, a prevederilor art.4, alin (1) din OUG nr. 57/ 2015 
şi în conformitate cu adresa MENCŞ nr. 347/DSRU/ 19.04.2016. Sporul pentru titlul ştiinţific de doctor 
se acordă începând cu 01.04.2016. 

8. S-a aprobat Lista personalului care beneficiază de spor din venituri proprii la data de 01.04.2016 
(adresa nr. 7112) întocmită de Serviciul resurse umane. 

9. S-a aprobat solicitarea domnului Gheorghe STAN, profesor universitar la Facultatea de Inginerie, pentru 
acordarea sporului de 10% la salariu pentru activitatea de cercetare, conform prevederilor 
Regulamentului de autoevaluare a performanţelor în cercetare a cadrelor didactice de la Universitatea 
,,Vasile Alecsandri” din Bacău, R-06-02, aprobat în şedinţa Senatului din data de 29.03.2016.   
Se aprobă în unanimitate acordarea sporului de 10 % , în conformitate cu prevederile Regulamentului, 
R-06-02.   

10. S-a informat Senatul despre punctul de vedere al Departamentului Energetică şi Ştiinţa Calculatoarelor, 
referitor la cererea domnului prof.univ.dr. Tudor Sajin de a-şi continua activitatea după vârsta de 
pensionare. Departamentul, în şedinţa din data de 28.04.2016, precizează că este de acord ca domnul 
profesor să rămână pe post numai dacă departamentul trece pe plus, din punct de vedere financiar. 
Consiliul Facultăţii de Inginerie este de acord cu hotărârea departamentului (Adresa nr. 7722/ 
11.05.2016 – Extras din procesul-verbal al şedinţei de Consiliu a Facultăţii de Inginerie din 10.05.2016).    

 
 

 Aprobat,                              Întocmit, 
                   Preşedinte Senat                                                                                     Secretar Senat 
 

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

 
 

 


