ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

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

Nr. 16702/1/14.09.2018

MINUTA
şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 14 septembrie 2018
1. S-au aprobat, în unanimitate, statele de funcţii pentru anul universitar 2018-2019 (documentele nr.
16523÷16527; 16529; 16530; 16532÷16539; 16541÷16543; 16545, 16546).
2. S-au aprobat, în unanimitate, situaţiile, prezentate de către facultăţi, privind grupele/subgrupele, pe
specializări, pentru anul universitar 2018-2019 (adresele nr. 16522/1÷3; 16528; 16531; 16469; 16540).
3. S-au aprobat, în unanimitate, măsurile propuse de Consiliul de administraţie în legătură cu situaţia
financiară a universităţii, respectiv: neacordarea sporurilor din venituri proprii pentru facultăţile cu
probleme financiare şi analizarea fiecărei cereri de reangajare în cadrul universităţii, cu CIM pe perioadă
determinată, a personalului administrativ pensionat, începând cu 01 octombrie 2018.
4. S-a aprobat revizia 4, ediţia 4 a Regulamentului de finanţare a Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău, R-08-02 (document nr. 16210/1).
5. S-a aprobat componenţa comisiilor de admitere şi a comisiilor pentru colocviul final la cursurile:
• „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” (adresele nr. 15926/1,4);
• „Pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice, necesară candidaţilor la examenul de
autorizare organizat de ANRE” (adresele nr. 15927/1,4).
6. S-a informat Senatul universitar despre hotărârea Consiliul de administraţie din data de 13.09.2018, ca
urmare a analizei admiterii pentru anul universitar 2018-2019, cu privire la transmiterea unei adrese către
MEN, pentru transformarea de locuri de la ciclul universitar de licenţă, din domeniul fundamental Ştiinţe
inginereşti într-un număr corespunzător de locuri la studii universitare de doctorat şi master, pe acelaşi
domeniu fundamental, în vederea păstrării echilibrului între facultăţi şi acoperirii cerinţelor mediului
economic, social, cultural etc (PV al şedinţei CA, nr. 16580/13.09.2018).
7. S-a aprobat revizia 1, ediţia 2 a Metodologiei pentru alegerea şi desemnarea membrilor Consiliului
Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R13-03_2.1 (document nr.16210/5).
8. S-a aprobat ediţia 2, revizia 0 a Regulamentului de ocupare a posturilor vacante prin transfer intern, R12.01-07 (document nr. 16210/2).
9. S-a aprobat revizia 3, ediţia 8 a Regulamentului de normare şi salarizare, R-12.01-02 (document nr.
16210/3).
10. S-a aprobat revizia 0, ediţia 5 a Regulamentului privind desfăşurarea programelor de formare
psihopedagogică în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, R-10-03-02
(document nr. 16210/4).
11. S-a aprobat revizia 1, ediţia 7 a Regulamentului privind activitatea didactică şi activitatea profesională a
studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, ciclul de studii universitare de licenţă, R05-10 (document nr. 16210/6).
12. S-a aprobat revizia 1, ediţia 5 a Regulamentului privind activitatea didactică şi activitatea profesională a
studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, ciclul de studii universitare de master, R05-11 (document nr. 16210/7).
13. S-au aprobat criteriile pentru organizarea programului de studii universitare de master, Performanţă
Sportivă, anul universitar 2018-2019 (adresa nr. 16579).
14. S-a aprobat propunerea Departamentului IMIM privind înfiinţarea programului de studii universitare de
licenţă „ Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism”, din domeniul de licenţă
Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, domeniul fundamental Ştiinţe
Inginereşti (adresa nr. 16554).
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15. S-a aprobat propunerea de înfiinţare, începând cu anul universitar 2018-2019, a programului
postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă Securitate Cibernetică şi a planului de
învăţământ aferent (adresele nr. 15924 şi 15925).
16. S-a aprobat propunerea Consiliului FŞMSS privind numirea interimară a responsabililor cu managementul
cercetării la nivelul departamentelor, după cum urmează (adresa nr. 16561):
• Departamentul KTO: Lector univ.dr. Popa Cristina-Elena, în locul doamnei lector.univ.dr.
Ciocan Dana-Maria;
• Departamentul EFPS: asistent univ.dr. Gorgan Carmina-Mihaela, în locul doamnei lector
univ.dr. Vulpe Ana-Maria.
17. S-a aprobat, calendarul admiterii la studii universitare de doctorat, pentru sesiunea a doua a anului
universitar 2018-2019 (adresa ŞSD nr. 16355).
18. S-a aprobat propunerea DPPD privind componenţa comisiei pentru susţinerea examenului de absolvire,
sesiunea septembrie 2018 (adresa nr. 16468).
19. S-au aprobat propunerile Consiliului FŞMSS, referitoare la modificările privind componenţa comisiilor
pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă/master, sesiunea septembrie 2018,
apărute ca urmare a indisponibilităţii unor cadre didactice (adresa FŞMSS nr. 15950).
20. S-a aprobat, în unanimitate, solicitarea de afiliere la Şcoala de Studii Doctorale din cadrul IOSUD-UBc,
domeniul Ingineria Mediului, a doamnei prof.univ.dr. Florentina-Daniela MUNTEANU, titular la
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
(adresa nr. 15733).
21. S-a aprobat, în unanimitate, adresa înaintată de ŞSD, prin care se solicită acceptul de continuare a
activităţii de conducere de doctorat la UBc, în calitate de cadru didactic asociat, în anul universitar 20182019, pentru următoarelor cadre didactice, conducători de doctorat (adresa ŞSD nr. 15930):
Domeniul Ingineria Mediului:
• conf.univ.dr.ing. Carmen Otilia RUSĂNESCU, titular la Universitatea Politehnica Bucureşti,
Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice;
• prof.univ.dr.fiz. Gabriel MURARIU, titular la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Facultatea de Ştiinţe şi Mediu;
Domeniul Inginerie Industrială:
• prof.univ.dr.ing. Gheorghe BRABIE, cadru didactic asociat la UBc.
22. S-a aprobat, solicitarea de transfer a domnului prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin Nedeff, în cadrul
Facultăţii de Inginerie, de la Departamentul IMIM la Departamentul IMSI, în vederea evitării unei
incompatibilităţi (adresa nr. 15928).
23. S-au aprobat, solicitările domnului prof.univ.dr.ing. Valentin Zichil referitoare la:
• înlocuirea din calitatea de preşedinte al Comisiei de admitere de la nivelul Facultăţii de Inginerie,
în perioada 19-21 septembrie 2018 (adresa nr. 16003);
• înlocuirea din calitatea de preşedinte al Comisiei pentru examenul de finalizare a studiilor,
program de studii Ingineria şi protecţia mediului în industrie, din data de 18 septembrie 2018
(adresa nr. 16575);
ca urmarea a participării, în perioada 19-22 septembrie 2018, la o conferinţă internaţională la ClujNapoca.
24. S-au aprobat, în unanimitate, cererile referitoare la acordarea acceptului pentru susţinerea activităţilor
didactice de conducere doctorat, în anul universitar 2018-2019, în cadrul altor Şcoli doctorale, în calitate
de profesor asociat, în regim de plata cu ora, după cum urmează:
Facultatea de Inginerie:
• prof.univ.dr.ing. Petru LIVINŢI, susţinere activităţi didactice la Şcoala Doctorală de Ştiinţe
fundamentale şi inginereşti din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (adresa nr.
16578);
Facultatea de Litere:
• prof.univ.dr. Vasile SPIRIDON, susţinere activităţi didactice la Şcoala Doctorală a Universităţii
„Ştefan cel Mare” din Suceava – Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării (adresa nr.
16508);
Facultatea de Ştiinţe:
• conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIŞAN susţinere activităţi didactice la Şcoala Doctorală a
Facultăţii de Informatică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (adresa nr. 16360);
• prof.univ.dr. Mihai TALMACIU susţinere activităţi didactice la Şcoala Doctorală de Ştiinţe
fundamentale şi inginereşti din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (adresa nr.
16577).
F 015.07/ Ed. 03

2

Senat 14.09.2018

25. S-au aprobat, în unanimitate, solicitările privind continuarea activităţii, începând cu 01 octombrie 2018, a
următoarelor cadre didactice care au împlinit vârsta de pensionare:
• prof.univ.dr.ing. Ion CRISTEA, Facultatea de Inginerie, Departamentul IMSI (adresa nr. 15929);
• prof.univ.dr.ing. Gheorghe STAN, Facultatea de Inginerie, Departamentul IMM (adresa nr.
16038);
• prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA, Facultatea de Litere, Departamentul LLS (adresa nr.
16507);
• prof.univ.dr. Mihai TALMACIU, Facultatea de Ştiinţe, Departamentul MI (adresa nr. 16423);
• prof.univ.dr. Silviu ŞALGĂU, FŞMSS, Departamentul KTO (adresa nr. 16552/13.09.2018).
26. S-a aprobat solicitarea de înlocuire a doamnei Uţoiu Elena, secretar comisie de admitere la facultate sesiunea septembrie 2018, cu doamna Mărmureanu Ecaterina-Elena, în perioada 10-21 septembrie 2018
(adresa Facultăţii de Ştiinţe nr. 16009).
27. S-a aprobat Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic la data de
12.09.2018 (adresa Serviciului Resurse umane nr. 16396).
28. S-au aprobat, solicitările de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică, începând cu 01.10.2018,
pentru următorii studenţi doctoranzi:
Domeniul Ingineria Mediului: Ostache Nicu-Cosmin, Iosob Gabriel-Alin, Preda (Năstuneac) Violeta,
Buftia Gabriel, Andrei Simona, Pîrvan Mădălina-Ştefania, Cochiorca Alina, Muscalu (Pleşcan) Oana
Maria (adresele nr. 16477; 16480÷16484; 16486; 16487);
Domeniul Inginerie Industrială: Luncanu Andrei, Petrea Lucian, Petroiu Ionuţ Narcis, Condurache
Constantin-Vlăduţ, Rusu Victor, Coşeru (Ţuluca) V. Ioana (adresele nr. 16478; 16479; 16485;
16488÷16490). Se supun la vot solicitările şi se aprobă în unanimitate.
29. S-a aprobat cuantumul tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca UBc, în anul universitar 2018-2019
(conform propunerii înaintate de către conducerea Bibliotecii, adresa nr. 16550).

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