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

din data de 29 septembrie 2017 
 

 
1. S-au aprobat propunerile cu privire la Structura anului universitar 2017-2018, prezentate de cele 

cinci facultăţi (adresele nr. 16950÷16952;17106÷17108;17111,17112;17115;17117/1÷3;17087, 
17088;17042÷17047).  

2. S-au aprobat taxele de studii valabile pentru anul universitar 2017-2018, conform adresei nr. 
16078. 

3. S-a informat Senatul universitar despre încetarea de drept a contractului individual de muncă al 
domnului conf.univ.dr. Lupu Costică, începând cu data de 28 septembrie 2017, prin pensionare 
anticipată parţială (adresa nr. 17125).  

4. S-a aprobat situaţia privind numărul total al gradaţiilor de merit acordate pentru anul 2017-2018 
(adresa nr. 15594 a Serviciului Resurse umane şi salarizare, aprobată în şedinţa Consiliului de 
administraţie din data de 21.09.2017).  

5. S-a aprobat Lista nominală a salariaţilor ce beneficiază de spor din venituri proprii (adresa nr. 
17094 a Serviciului Resurse umane şi salarizare, aprobată în şedinţa Consiliului de administraţie 
din data de 28.09.2017). 

6. S-au aprobat Listele cuprinzând cadrele didactice cu normă în regim plata cu ora, pe semestrul I, 
anul universitar 2017-2018, centralizate pe departamente şi aprobate în şedinţa Consiliului de 
administraţie din data de 28.09.2017 (adresele nr. 16061,16062;16893÷16895,16935,16960, 
16961,16932÷16934;17081÷17085,17089,17090,17093,17114). 

7. S-a aprobat solicitarea Facultăţii de Ştiinţe pentru modificarea Structurii grupelor şi 
semigrupelor pentru anul universitar 2017-2018 (document nr. 14432), la programul de studii 
Biologie, survenită ca urmare a unei erori de scriere (adresa nr. 17009). Corectarea erorii nu 
modifică statul de funcţii, pentru anul universitar 2017-2018.   

8. S-a aprobat propunerea privind componenţa comisiei de specialitate pentru evaluarea tezelor de 
abilitare, din domeniul Ingineria Mediului, înaintată de Şcoala de Studii Doctorale a UBc. 
Comisia se constituie ca urmare a depunerii cererii de susţinere a tezei de abilitare în cadrul UBc, 
de către:  

• doamna prof.univ.dr.chim. Florentina-Daniela MUNTEANU, titular la Universitatea 
,,Aurel Vlaicu” din Arad (adresa 16121);  

• domnul CS I.dr. Ioan GROZESCU, titular la Scient Analitycs SRL (adresa 16122); 
• doamna dr. Adina-Elena SEGNEANU, titular la Scient Analitycs SRL, (adresa 16123).  

9. S-a informat Senatul universitar cu privire la deciziile Facultăţilor de Litere, Ştiinţe şi Ştiinţe 
Economice, referitoare la suspendarea unui prodecan ca măsură de redresare financiară (adresele 
nr. 16103; 16051 şi 16571).  

10. S-au aprobat solicitările referitoare la prelungirea programului de cercetare ştiinţifică pe o 
perioadă de doi ani, pentru următorii studenţi-doctoranzi: Ardeleanu Nicoleta-Nora, Vasilachi-
Macsim Ana-Maria, Munteanu Natalia, Coman Alina-Maria, Acatrinei-Însurăţelu Oana, Bran 
Elena-Petronela, Goldan Elena, Jitaru Augustin, Roşu Marius-Lucian, Temea Antonina, Fabian 
Florina, Vulpe M. Mihai, Gubca (Moşneaga) Alisa (adresele nr. 16030÷16041; 16082).  
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11. S-a aprobat solicitarea doamnei conf.univ.dr.habil. Lazăr Iuliana-Mihaela, referitoare la 
susţinerea  activităţilor didactice la Universitatea din Bucureşti, în anul universitar 2017-2018 
(adresa nr. 17058).  

12. S-a aprobat solicitarea doamnei prof.univ.dr. Gloria Raţă, referitoare la susţinerea  de activităţi 
didactice de conducere doctorat în cadrul Şcolii Doctorale a Universităţii Naţionale de Educaţie 
Fizică şi Sport Bucureşti, în anul universitar 2017-2018 (adresa nr. 15560).  

13. S-a informat Senatul universitar despre sesizarea înaintată de domnul prof.univ.dr. Stamate 
Marius comisiei pentru reforme, dezvoltare, finanţare şi calitate a Senatului UBc (adresa nr. 
15060). S-a aprobat constituirea unei comisii, condusă de doamna prof.univ.dr. Adriana-Gertruda 
Romedea, care să răspundă sesizărilor din adresă.  

14. S-au aprobat tarifele pentru cazarea cadrelor didactice şi alte categorii de solicitanţi, în căminele 
studenţeşti, propuse de Serviciul Social (adresa nr. 15605) cu precizarea că este permisă cazarea 
acestor categorii, numai în condiţiile în care există locuri disponibile, la cazare, prioritate având 
studenţii. 

15. S-a aprobat propunerea Serviciului Social referitoare la aplicarea unui tarif constituind diferenţa 
de confort, pentru studenţii, copii ai cadrelor didactice, care solicită cazare în Căminul nr. 4 
(adresa nr. 16995).  

16. S-a informat Senatul universitar cu privire la componenţa Consiliului de conducere al Asociaţiei 
„Liga studenţească” din UBc, ales în data de 23.09.2017 şi a Comisiei de acordare a locurilor în 
cămin (adresele nr. 16609, 16610)  

17. S-a aprobat Comisia de analiză şi acordare a titlului D.H.C. domnului prof.univ.dr. Stelian-
Traian DUMISTRĂCEL, cercetător ştiinţific gradul I în cadrul Academiei Române, Filiala Iaşi, 
în următoarea componenţă (adresa nr. 15737-Facultatea de Litere): 
Preşedinte: Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin Nedeff; 
Membri:     Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky; 
        Prof.univ.dr. Rodica Zafiu; 
        Prof.univ.dr. Vasile Spiridon; 
        Conf.univ.dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu; 
        Conf.univ.dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei; 
        Conf.univ.dr. Luminiţa Drugă.         

18. Rectorul UBc a informat Senatul universitar despre acordul dat de către Consiliului de 
administraţie, în şedinţa din 28.09.2017, pentru depunerea proiectului Infrastructură 
educaţională universitară „SMART” - Corp B, coordonat de domnul ing. Ciprian Drugă (adresa 
nr. 17059). 
  

 
 Aprobat,                              Întocmit, 

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

                                                                                             Dr. ing. Rodica BUCUROIU 
      


