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

din data de 21 noiembrie 2018 
 

 
1. S-a aprobat ediţia 7, revizia 0 a Regulamentului privind ocuparea posturilor didactice şi de 

cercetare, R-12.01-03 (document nr. 22004). Actualizarea constă în includerea în regulament a 
noilor reglementări în vigoare, respectiv prevederile HG nr. 883/09.11.2018, publicată în M.Of. nr. 
967/15.11.2018.  

2. S-a aprobat acordarea plăţilor restante, tranşa 2018, conform Legii 85/2016.  
3. S-a aprobat acordarea indemnizaţiei de hrană, pentru perioada mai-noiembrie 2018, în conformitate 

cu OUG nr. 41/2018, pentru modificarea şi completarea Legii cadru nr. 153/2017. 
4. S-a aprobat revizia 2, ediţia 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Doctorale 

din cadrul IOSUD-UBc, R-13-05 (document nr. 23873).  
5. S-a aprobat revizia 1, ediţia 4 a Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea 

cercetării ştiinţifice, R-11.05-02 (document nr. 23960).  
6. S-a informat Senatul cu privire la propunerea de calendar pentru alegerile parţiale în vederea 

ocupării poziţiei vacante de reprezentant al studenţilor-doctoranzi în CSUD/CŞSD (adresa ŞSD nr. 
23255). 

7. S-a validat Hotărârea Comisiei de analiză, evaluare a dosarului şi acordare a titlului Dr.H.c şi 
data desfăşurării ceremoniei de decernare a titlurilor pentru cei doi profesori de la Universitatea din 
Cadiz, Spania, prof.univ.dr. Jose Luis CUETO ANCELA şi prof.univ.dr. Juan Antonio LOPEZ 
RAMIREZ (adresele nr. 22740, 22741 şi 22788, 22789).  

8. S-a validat rezultatul alegerilor din cadrul Departamentului IMIM, pentru un membru în Consiliul 
Facultăţii de Inginerie, mandatul 2016-2020. A fost ales domnul şef lucrări dr. Dragoş Ioan RUSU 
(adresa nr. 23520).  

9. S-a aprobat validarea calificării Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism şi 
introducerea în RNCIS a programului de studii universitare de licenţă Inginerie şi management în 
alimentaţia publică şi agroturism (IMAPA) din domeniul Inginerie şi management în agricultură şi 
dezvoltare rurală. 

10. S-a aprobat ediţia 6, revizia 0 a Regulamentului privind oganizarea şi desfăşurarea  programelor 
de studii universitare de doctorat în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-13-01 
(document nr. 23974).  

11. S-a informat Senatul că, în baza analizei efectuate în Consiliul de administraţie şi  ţinând cont de 
cerinţele pieţei, numărul de candidaţi şi programele de studii oferite de către Universitate, se vor 
face demersuri la MEN pentru ca, la admiterea 2019, să ni se acorde un număr mai mare de locuri 
bugetate, respectiv: 1000 locuri la studiile universitare de licenţă, 550 locuri la studiile universitare 
de master şi 40 de locuri la studiile universitare de doctorat.  

12. S-a prezentat Senatului, pentru luare la cunoştinţă, solicitarea FŞMSS, referitoare la acordarea 
sprijinului pentru preluarea Societăţii Ştiinţei Excelenţei Umane şi Sportului Universitar (SSEUŞU) 
din România şi trecerea acesteia sub tutela Universităţii (adresa nr. 23945).  

13. S-au aprobat Tabelele centralizatoare cuprinzând cadrele didactice în regim de plata cu ora pe 
semestrul I, anul universitar 2018-2019, din cadrul DPPD (programele de formare 
psihopedagogică) şi Departamentul LLRŞC (program conversie PIPP) (adresele nr. 22373÷22375; 
22454).  
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14. S-au aprobat Tabelele nominale cu studenţii care beneficiază de bursă (de merit/performanţă/ 
socială) şi Tabelele nominale cu studenţii bursieri ai statului român transmise de cele cinci 
facultăţi (adresele nr. 23939÷23944; 23906, 23907, 23921, 23919; 23896/1÷3).  

15. S-a aprobat Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic la data 
de 01.11. 2018 (adresa Serviciului Resurse umane nr. 23367).  

16. S-a aprobat ca tarifele orare pentru manoperă, la proiectele de cercetare/dezvoltare, să nu 
depăşească tariful orar de la funcţia de bază, raportată la norma de bază stabilită în Regulamentul 
de normare şi salarizare al Universității.  

17. Au fost validaţi noii studenţi-senatori aleşi în cadrul celor cinci facultăţi, respectiv: Buiac Ionuţ-
Florentin şi Feraru Florina pentru Facultatea de Inginerie, Sereda Maricel- Facultatea de Litere, 
Chetroiu Alexandru Daniel Octavian, Facultatea de Ştiinţe; Cumatrenco Adriana-Facultatea de 
Ştiinţe Economice şi Aştefănoaie Ioana-FŞMSS (adresele nr. 22673 şi 23240).  
Deasemenea, a fost validat studentul-senator desemnat ca reprezentant în Biroul Senatului, 
respectiv, domnişoara Florina Feraru, studentă la Facultatea de Inginerie, anul IV-TCM (adresa nr. 
23785). 

 
 

 Aprobat,                              Întocmit, 
                         Preşedinte Senat                                                                      Secretariat Senat 

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

 
 
                                                                                                                                                                                   
  

 


