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

din data de 9 februarie 2017 
 

1. S-a aprobat revizia 4, ediţia 3 a Regulamentului de finanţare al Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din 
Bacău, R-08-02 (adresa nr. 1431). 

2. S-a aprobat Raportul privind rezultatul concursului pentru ocuparea unui post didactic vacant, scos la 
concurs în semestrul I al anului universitar 2016-2017, respectiv: 
Poziţia 15 – Şef lucrări, Departamentul de Energetică şi Ştiinţa Calculatoarelor (ESC) din cadrul 
Facultăţii de Inginerie, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău (adresa nr. 2100). În urma susţinerii 
probelor de concurs, candidatul înscris pentru acest post, asistent dr.ing. VERNICA Sorin Gabriel, a 
obţinut media 10.00 (zece). 

3. S-a aprobat revizia 2, ediţia 5 a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programelor de 
studii universitare de doctorat în cadrul UBc, R-13-01 (adresa nr. 2140).  

4. S-a aprobat Raportul privind ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2015-2016 
(adresa nr. 2015).  

5. S-a aprobat, revizia 1, ediţia 12 a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de 
studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi la cursurile de specializare pentru anul 
universitar 2017-2018, R-05-12 (adresa nr. 2172). Regulamentul s-a completat cu cele şapte anexe ce 
cuprind calendarul, condițiile de admitere, condițiile de departajare la medii egale și taxele aplicabile 
stabilite de fiecare facultate și ȘSD.  

6. S-a aprobat calendarul pentru susţinerea examenelor de finalizare și modalitatea de susţinere a probei 1 – 
Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, inclusă în Anexa 1 a Regulamentului de 
organizare a examenelor de finalizare a programelor de studii universitare şi postuniversitare şi a altor 
cursuri 2016-2017, R-05-13, conform adreselor nr. 1603, 1613, 1659, 1583 transmise de facultăţi.  

7. S-a aprobat Referatul privind aplicarea creşterilor salariale calculate pentru personalului didactic, didactic 
auxiliar (conform HG nr. 38/2017) şi nedidactic (conform OUG nr. 9/2017), cu respectarea OUG nr. 
12/2017 pentru modificarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (adresa nr. 1790/02.02.2017).  

8. S-au aprobat modificările, care vizează corectări privind numărul de ore alocate la anumite discipline, în 
statele de funcţii ale: Departamentului IMSI, din cadrul Facultăţii de Inginerie (adresa nr. 2135); 
Departamentului Biologie, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe (adresa nr. 2020); Departamentului Marketing 
şi Management, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice (adresa nr. 2211); Departamentului KTO, din 
cadrul FŞMSS (adresa nr. 2156), valabile pentru anul universitar 2016-2017. 

9. S-a aprobat constituirea unei comisii de cercetare disciplinară pentru un caz de abatere, sesizat prin adresa 
nr. 20209, depusă la registratura universității. Consiliul de administrație a propus, prin adresa nr. 2229, 
următoarea comisie:  

• Președinte: Prof.univ.dr.ing. Nistor. Ileana-Denisa – Prodecan Facultatea de Inginerie; 
• Membri:     Conf.univ.dr. Ciobanu Elena - Prodecan Facultatea de Litere; conf.univ.dr. Pricope 

Ferdinant - Prodecan Facultatea de Științe; conf.univ.dr. Țimiraș Laura - Prodecan Facultatea de 
Științe Economice; 

• Secretar:    Jurist -  Balint Emil. 
10. S-a informat Senatul cu privire la rezultatele obținute de către delegația de studenți a UBc la Campionatul 

Național Universitar de Atletism, desfășurat în perioada 04-05.02.2017, în Bacău. (adresa nr. 1958/2). 
 

 Aprobat,                              Întocmit, 
                            Preşedinte Senat                                                                                 Secretar Senat 
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