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

din data de 25 ianuarie 2018 
 

 
1. S-a aprobat ediţia 9, revizia 0 a Regulamentului de organizare a examenelor de finalizare a programelor 

de studii universitare şi postuniversitare şi a altor cursuri, 2017-2018, R-05-13 (document nr. 907). 
Actualizarea a vizat armonizarea regulamentului cu legislaţia în vigoare şi precizarea modalităţii de 
susţinere a Probei 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (conform adreselor 
transmise de facultăţi nr. 1309 şi 1374).  

2. S-a aprobat ediţia 1, revizia 0 a Regulamentului pentru conferirea unor diplome şi premii studenţilor, 
cadrelor didactice şi colaboratorilor Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-05-22. Premiile şi 
diplomele se acordă la propunerea Consiliului facultăţii, cu aprobarea Consiliului de administraţie şi a 
Senatului universitar, din fondurile proprii ale universităţii (document nr. 906).  

3. S-a aprobat ediţia 14, revizia 0, 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 2018-2019, R-05-12. Regulamentul  a fost completat cu precizările cuprinse în Ordinul de 
ministru nr. 3062/16.01.2018, care va fi publicat în Monitorul Oficial (conform adresei nr. 921, transmisă 
de către DGÎU-MEN şi adresele UBc 892/1,2). S-au actualizat anexele regulamentului în baza adreselor 
transmise de facultăţi (adresele nr. 1373, 1373/1; 1373/2; 1311, 1311/1; 1377, 1377/1, 1377/2; 1375, 
1376, 1376/1; 1313, 1314, 1314/1). 

4. S-a aprobat referatul Serviciului Resurse Umane referitor la reglementările privind plata drepturilor 
salariale pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, începând cu 1 ianuarie 2018 (adresa 
Serviciului RU nr. 919, 919/1). 

5. S-au aprobat propunerile pentru acordarea a cinci gradaţii de merit pentru personalul didactic auxiliar şi 
nedidactic pe  locurile disponibile (conform adresei nr. 1382, întocmite de Serviciul Resurse umane). 

6. S-a aprobat propunerea de transformare a unor posturi, începând cu 01.02.2018, pentru personalul didactic 
auxiliar, ca urmare a rezultatelor evaluării performanţelor profesionale (adresa Serviciului Resurse umane 
nr. 1268). 

7. S-au aprobat:   
• Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic la data 01.01.2018 

(adresa nr. 180) şi  
• Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic la data de 

15.01.2018 (adresa nr. 905).  
8. S-a aprobat solicitarea Facultăţii de Inginerie referitoare la demararea procedurilor pentru evaluarea 

periodică a programului de studii universitare de licenţă (IF): Ingineria şi Managementul Calităţii (adresa 
nr. 1329). 

9. S-a aprobat comisia pentru colocviul final la cursurile de instruire: 
• „Pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice, necesară candidaţilor la examenul de 

autorizare organizat de ANRE”, desfăşurat în data de 03.03.2018 (adresa nr.1258); 
• „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 data de 03.03.2018 (adresa nr. 1259). 

10. S-a aprobat solicitarea Facultăţii de Inginerie privind oportunitatea demarării unor noi contracte/proiecte 
şi analiza clară a competenţelor persoanelor semnatare ale contractului sau a persoanelor ce participă în 
contract, în scopul evitării conflictului de interese şi a altor probleme care apar din cauza neconcordanţei 
CV-urilor şi tematicii proiectelor, lipsei echipamentelor etc. (adresa nr. 25291).  

11. S-a aprobat solicitarea privind efectuarea stagiului de practică a 20 de studenţi masteranzi din cadrul UBc 
(domeniul socio-uman) în cadrul Asociaţiei Culturale ,,Artă-Tradiţii-Patrimoniu Fără Frontiere”. 
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Asociaţia este partenerul economic în cadrul proiectului PN-III-P2-2.1-BG-2016-0390, nr. 126 
BG/2016, Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar, Regiunea Bacău – eCULTFOOD, câştigat de 
UBc, al cărui director de proiect este doamna lect.univ.dr. Petronela Savin (adresa nr.1335).  

12. S-au aprobat solicitările a cinci studenţi de la Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu (Traşcă 
Alis Diana, Haidău Ştefania, Şerban (Damian) Mihaela Vasilica, Pepene Elena Daniela, Dijmărescu 
(Palade) Bianca Ramona) referitoare la susţinerea examenului de finalizare studii universitare de licenţă 
în cadrul Facultăţii de Litere a UBc, începând cu sesiunea iulie 2018 (adresele nr. 250÷254). 

13. S-a aprobat Situaţia veniturilor salariale la 01.01.2018 conform Legii nr. 153/2017 cu modificările şi 
completările ulterioare (document nr. 1379, întocmit de Serviciul Resurse umane). 

14. S-a informat Senatul universitar cu privire la rezultatele procesului de evaluare a performanţelor 
personalului didactic auxiliar şi nedidactic (referatul Serviciului Resurse umane înregistrat cu nr. 900). 

15. Senatului universitar a reconfirmat modalitatea de realizare a plăţilor pentru editarea revistelor indexate în 
baze internaţionale de date (adresa nr. 1380).  
 

 
 Aprobat,                              Întocmit, 
 

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

                                                                                                                                                                                                       
   

 
                                                                                          
 
 


