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F 15.07/ Ed. 03 1 Senat 22.04.2016 

Nr. 6870/22.04.2016 
M I N U T A  

Şedinţei extraordinare 
a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din 22 aprilie 2016 
 

1. S-a aprobat Regulamentul de normare şi salarizare R-12.01-03, ediţia 6  (nr. înreg. 6472), în care au 
fost introduse articole referitoare la normarea cadrelor didactice care predau la colegiul terţiar şi 
completări referitoare la doctorat, impuse de modificarea cerinţelor legale în domeniu.  

2. S-a aprobat revizia 1 a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii 
universitare de  doctorat în cadrul Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, R-13-01.  

3. Pentru art. 2, alin. (1), din  Metodologia, calendarul şi tematica pentru concursul de ocupare a 
funcţiei de decan la nivelul celor cinci  facultăţi, pentru mandatul 2016-2020, R-02-05_3.0 (nr. 
înregistrare 5640/01.04.2016), s-a operat precizarea solicitată, în forma:  
(1) Dacă nu sunt înregistrate minimum două candidaturi pentru fiecare facultate. 

4. S-a aprobat Regulamentul privind fumatul în interiorul campusurilor universitare ale  Universităţii 
,,Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.02.02-03_1.0, nr. înregistrare 5896.  

5. S-au aprobat propunerile pentru membri CNATDCU - mandatul 2016-2020, înaintate de Rectorul 
Universităţii prin adresa nr. 6866, după cum urmează: 

• Prof.univ.dr. Adriana-Luminiţa FÎNARU; 
• Prof.univ.dr.ing. Petru LIVINŢI; 
• Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEFF; 
• Prof.univ.dr. Ileana-Denisa NISTOR; 
• Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY; 
• Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL; 
• Prof.univ.dr. Ioan-Viorel RAŢI; 
• Conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIŞAN. 

6. S-a aprobat acoperirea pierderilor Facultăţii de Litere din fondurile comune ale Universităţii (fondul 
Rectorului), începând cu anul 2016, conform analizelor şi aprobărilor Consiliul de administraţie. 

7. S-a decis retrimiterea cererii domnul prof.univ.dr.ing. Tudor Sajin la departament şi la Consiliul 
Facultăţii de Inginerie, pentru a se analiza  oportunitatea menţinerii sale ca titular pe postul ocupat în 
prezent şi după atingerea vârstei de pensionare (10 iunie 2016), conform Regulamentului de normare 
şi salarizare, R-12.01-0 (cererea nr. 6495/18.04.2016). 

8. S-a aprobat cererea absolventei JIGĂU S. Elena  de la Universitatea ,,George Bacovia” din Bacău, 
pentru susţinerea examenului de licenţă la UBc, la programul de studii – contabilitate şi informatică 
de gestiune (nr. înregistrare 6436). 

9. S-a aprobat majorarea salariului de încadrare a domnului ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ - Director 
General Administrativ (adresa nr. 6331).  

10. Referitor la solicitarea studentului-doctorand Funaru Marian, de prelungire a termenului pentru 
susţinerea publică a tezei de doctorat cu 6 luni, membrii Senatului nu pot analiza solicitarea deoarece 
nu este de competenţa Senatului. 

11. S-au prezentat punctele de vedere privind condiţiile fuziunii prin absorbţie a UGB, formulate de 
către Comisia constituită în acest scop, respectiv: 

• Solicitarea aprobării Senatului UGB pentru fuziune,  
• Solicitarea balanţei contabile pe ultimele luni şi a raportului ARACIS cu privire la avizele 

acordate programelor de studii. 
 

 Aprobat,                              Întocmit, 
    Preşedinte Senat                                                                           Secretar Senat 

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