
 

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 14.09.2016 

Nr. 15406/ 14.09.2016 
 
 

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

din data de 14 septembrie 2016 
 

 
1. S-au aprobat comisiile de admitere şi de finalizare pentru cursurile de specialitate ANRE, 

desfăşurate în perioada 19-24.09.2016, la Facultatea de Inginerie, în următoarea componenţă:  
• Pentru cursul de specialitate ,,Pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice, necesară 

candidaţilor la examenul de autorizare organizat de ANRE”:  
Comisia de admitere: Preşedinte: prof.univ.dr.ing. HAZI Aneta;  
            Membri: prof.univ.dr.ing. CULEA George, conf.univ.dr.ing. PUIU- BERIZINŢU
            Mihai, conf.univ.dr.ing. GRIGORE Roxana-Margareta;     
Comisia pentru colocviu final: Preşedinte: prof.univ.dr.ing. HAZI Aneta;  
            Membri:prof.univ.dr.ing. CULEA George, conf.univ.dr.ing. PUIU- BERIZINŢU 
           Mihai, conf.univ.dr.ing. GRIGORE Roxana-Margareta;  
           Secretar: asistent dr.ing. Sorin-Gabriel VERNICA 

• Pentru cursul de specialitate ,,Pregătire teoretică pentru dobândirea/ prelungirea valabilităţii 
calităţii de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuţia şi expert tehnic de calitate şi 
extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice” desfăşurat în perioada 19-24.09.2016: 

Comisia de admitere: Preşedinte: prof.univ.dr.ing. HAZI Aneta;  
            Membri: prof.univ.dr.ing. CULEA George, conf.univ.dr.ing. PUIU- BERIZINŢU
            Mihai, conf.univ.dr.ing. GRIGORE Roxana-Margareta;  
Comisia pentru colocviu final: Preşedinte: prof.univ.dr.ing. HAZI Aneta;  
            Membri: prof.univ.dr.ing. CULEA George, conf.univ.dr.ing. PUIU- BERIZINŢU
            Mihai, conf.univ.dr.ing. GRIGORE Roxana-Margareta;  
            Secretar: asistent dr.ing. Sorin-Gabriel VERNICA. 

2. S-au aprobat propunerile de înlocuiri în comisiile de finalizare a studiilor (sesiunea septembrie 
2016): 

3. S-a aprobat cuantumul tarifelor propuse de conducerea bibliotecii Universităţii ,,Vasile 
Alecsandri” din Bacău pentru serviciile oferite în anul universitar 2016-2017 (referatul nr. 
14889).  

4. S-a aprobat aplicarea tarifului de cazare pentru căminul nr. 4 conform adresei nr. 15312. 
5. S-au aprobat propunerile pentru formaţiunile de studii care vor funcţiona în cadrul celor cinci 

facultăţi, în anul universitar 2016-2017 (adresele nr. 14544;14744;15316;15271;15269).   
6. S-au aprobat statele de funcţii pentru personalul didactic (adresa nr. 15308).  
7. S-a aprobat statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic (adresa 

nr. 15321). 
8. S-a aprobat structura anului universitar 2016-2017, prezentată de fiecare facultate, pentru studii 

universitare de licenţă, de master şi conversie profesională acolo unde se organizează (adrese nr. 
15261÷15263; 15314/1÷3; 15281÷15283; 15264÷15268; 15292; 15293).  

9. S-a informat Senatul cu privire la modificările/ completările operate în proiectul de Cartă 
aprobat, solicitate de Direcţia Generală Juridic a MENCŞ, în urma verificării documentului 
transmis (adresa nr. 40934/ 31.08.2016).  

10. S-a aprobat ediţia 6, revizia 2 a Regulamentului de normare şi salarizare, R-12.01-02, după 
aplicarea OUG nr. 20/2016 privind salarizarea (adresa nr. 15010).  
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S-au prezentat precizările Şcolii Doctorale, referitor la perioada de prelungire a termenului de 
susţinere a tezelor de doctorat: un student doctorand de la buget este finanţat 3 ani; orice 
prelungire se face prin plata unei taxe; pe parcursul prelungirii îşi păstrează statutul de student 
sau de asistent de cercetare asimilat. 
Perioada de graţie se acordă doar pentru finalizarea şi susţinerea tezei. În acestă perioadă 
studentul nu primeşte finanţare, nu plăteşte taxă şi are dreptul la asigurare de sănătate, fiind 
considerat student sau asistent de cercetare. 

11. Se supune aprobării ediţia 6, revizia 4 a Regulamentului R-05-10, referitoare la modificarea art. 
34 alin (g).  

12. S-a aprobat constituirea unui Birou de presă. S-a aprobat propunerea de deschidere a unei acţiuni 
în instanţă cu privire la atacurile din presă la adresa universităţii.  

13. S-a informat Senatul că, în şedinţa Consiliului Facultăţii de Litere (adresa nr. 14901), s-a hotărât 
să nu se mai organizeze în anul 2016-2017, din considerente financiare, programul de studii 
Traducere şi interpretare (engleză, franceză). 
 
 
 

 
 Aprobat,                              Întocmit, 

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

 


