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M I N U T A 

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 din data de 27 septembrie 2022 

 
 

1. S-au aprobat procesele-verbale transmise, încheiate în ședința Senatului din data de 12.07.2022 și 

ședințele Biroului Senat din data de 31.08; 07.09; 12.09; 21.09.2022 (documentele nr. 12070; 15997; 

16360; 16661; 17511). 

2. S-au validat aprobările Biroului Senat, referitoare la: revizia 2, ediția 9 a Regulamentului privind 

activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din UBc – ciclul de studii universitare 

de licență (document nr. 12068); revizia 5, ediția 5 a Regulamentului privind activitatea didactică și 

activitatea profesională a studenților din UBc – ciclul de studii universitare de master (document nr. 

12069); Regulamentul 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 2022-2023, R-

05-12 cu precizări privind admiterea în domeniul de studii doctorale Filologie; ediția 5 revizia 0 a 

Regulamentului cadru privind acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar din 

cadrul UBc, R-12.01-05 (document nr. 16659). 

3. S-a aprobat situația centralizată  privind evaluarea cadrelor didactice care solicită prelungirea 

activității și menținerea calității de titular în învățământul superior, după împlinirea vârstei de 

pensionare (document nr. 18163).  

4. S-au aprobat cererile privind acordarea acceptului pentru susţinerea activităţilor didactice de 

conducere doctorat, în anul universitar 2022-2023, în cadrul altor IOSUD-uri, în calitate de profesor 

asociat, în regim de plata cu ora, după cum urmează:  

 prof.univ.dr.ing. Petru LIVINŢI, cadru didactic titular la Departamentul ESC, Facultatea de 

Inginerie - susţinere activităţi didactice la Şcoala Doctorală de Ştiinţe fundamentale şi inginereşti 

din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (adresa nr. 17033); 

 conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIŞAN, titular la Facultatea de Ştiinţe - susţinere activităţi 

didactice la Şcoala Doctorală a Facultăţii de Informatică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iaşi (adresa nr. 16771); 

 prof.univ.dr.habil. Gheorghe Balint - cadru didactic titular la Departamentul EFPS din cadrul 

FȘMSS - susţinere activităţi didactice la IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, 

domeniul Știința Sportului și Educației Fizice (adresa nr. 16935); 

 conf.univ.dr. PĂTRUȚ Monica-Paulina – cadru didactic titular în cadrul Departamentului 

LLRȘC, Facultatea de Litere - susţinerea de activităţi didactice, în cadrul Şcolii Doctorale de 

Filosofie și Științe Social-Politice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, domeniul de 

studii de doctorat Științe ale Comunicării (adresa nr. 18257). 

5. S-au aprobat statele de funcții pentru personalul didactic, valabile pentru anul universitar 2022-2023 

(documentele nr. 18181÷18199) și situaţia centralizată pe facultăţi şi departamente privind structura 

statelor de funcţii (document nr. 18200).  

6. S-au aprobat cererile înaintate de către cadre didactice din UBc pentru susţinerea de activităţi 

didactice în alte instituții, în anul universitar 2022-2023, după cum urmează:  

 prof.univ.dr. SPIRIDON Vasile – cadru didactic titular în cadrul Departamentului de Limba și 

Literatura Română și Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere - desfășurarea de activități 

didactice la Universitatea de Economie din Bratislava (adresa nr. 18256); 
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 conf.univ.dr. BOTEZ Daniel – cadru didactic titular în cadrul Departamentului CAAEF, 

Facultatea de Ştiinţe Economice - susţinerea de activităţi didactice (curs), în cadrul Academiei de 

Studii Economice Bucureşti, Centrul pentru Învăţământ Deschis la Distanţă Piatra Neamţ (adresa 

nr. 16801). 

 conf.univ.dr. ALEXE Dan Iulian – cadru didactic titular în cadrul Departamentului KTO, 

FȘMSS -susținerea de activități didactice la Academia Națională de Fotbal din cadrul Federației 

Române de Fotbal, în anul universitar 2021-2022 (adresa nr. 16936); 

 conf.univ.dr. PĂTRUȚ Monica-Paulina – cadru didactic titular în cadrul Departamentului de 

Limba și Literatura Română și Științele Comunicării – Facultatea de Litere, referitoare la 

susţinerea de activităţi didactice, în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 

Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice (adresa nr. 18258); 

7. S-a aprobat propunerea Facultății de Inginerie cu privire la acordarea titlului onorific Doctor 

Honoris Causa domnului Academician Bogdan C. Simionescu, membru titular al Academiei 

Române precum și componența comisiei de analiză, evaluare a dosarului și acordare a titlului (adresa 

nr. 17034).  

8. S-au aprobat Tabelele centralizatoarele cuprinzând cadrele didactice în regim de plata cu ora pe 

semestrul I, anul universitar 2022-2023, întocmite pe departamente/facultăţi (adresele nr. 

18201÷18239/27.09.2022).  

9. S-a aprobat procesul-verbal întocmit de către comisia Senatului, cu ocazia analizei dosarelor depuse 

pentru plata cu ora (adresa nr. 18321).  

10. S-au aprobat planurile de situație pentru lucrări, aferente Căminului studențesc construit de CNI – 

str. Spiru Haret, nr. 8 (adresele nr. 16928; 17490).  

11. S-au aprobat cuantumurile tarifelor de închiriere a spațiilor temporar disponibile din UBc, pentru 

anul universitar 2022-2023 (adresa nr. 16717/13.09.2022).  

12. S-a aprobat solicitarea doamnei Iacob A. Alexandra, absolventă a Universității „Vasile Alecsandri” 

din Bacău, Facultatea de Litere, promoția 2021, programul de studii universitare de licență 

Comunicare și Relații Publice, forma de învățământ IF, de a susține examenul de licență în cadrul 

Facultății de Sociologie,  Universitatea Transilvania Brașov (adresa nr. 17386).  

13. S-a aprobat solicitarea domnului Manea Sorin, absolvent al Universității „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, FȘMSS, promoția 2024, programul de studii universitare de licență Educație Fizică și Sport, 

forma de învățământ IDD, de a susține examenul de licență în cadrul Facultății de Educație Fizică și 

Sport,  Universitatea Ecologică București (adresa nr. 18170).  

14. S-a aprobat propunerea Serviciului Bibliotecă privind actualizarea cuantumurilor pentru serviciile 

oferite utilizatorilor în anul 2022-2023 (adresa nr. 18255).  

15. S-a aprobat adresa Facultății de Litere cu privire la susținerea examenului de finalizare pentru 

Programul pregătitor de limba română pentru cetățeni străini, pe data de 29.09.2022 (adresa nr. 

18259).  

16. S-a aprobat propunerea Facultății de Științe cu privire la componența comisiei de analiză a faptelor 

sesizate prin adresa înregistrată la registratura UBc cu nr. 17696.  

17. S-a aprobat îndreptarea erorii materiale constatată în cadrul concursului de admitere din sesiunea 

septembrie 2022 la programul de studii EFS IFR (adresa nr. 18304).  

18. S-au aprobat, solicitările de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică, începând cu 

01.10.2022, pentru următorii studenţi doctoranzi: Tănase Ionuț, Ghiorghe Oana-Georgeta -  

domeniul de doctorat Inginerie Industrială, anul III; Diaconescu Raluca, Minel Mihai-Bogdan –

domeniul de doctorat Ingineria Mediului, anul III (adresele nr. 18133÷18135; 18164).  

19. S-a aprobat solicitarea DPPD – Facultatea de Științe cu privire la organizarea unei sesiuni speciale 

de admitere la Nivelul II postuniversitar, în perioada 3-7 octombrie 2022 (adresa nr. 18306).  

20. S-a informat Senatul universitar în legătură cu prevederile: 

 OUG nr. 128/23.09.2022, pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 

(adresa nr. 18169);  

 Ordinului  ministrului educației nr. 5360/01.09.2022, pentru aprobarea Metodologiei de validare 

și înscriere a calificărilor din învățământul superior la Registrul Național al Calificărilor din 

Învățământul Superior (RNCIS) (adresa nr. 17920); 
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 Decizia nr. 364/08.06 2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 170 

alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (adresa nr. 17920). 

21. S-a verificat grila de salarizare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic și ca urmare, s-a 

aprobat acordarea sporului din venituri proprii tuturor salariaților. Sporurile din venituri proprii se 

acordă, conform precizărilor din Regulamentul de normare și salarizare, dacă situația financiară a 

universității permite acest lucru.  

22. S-a aprobat actualizarea Metodologiei pentru alegerea și desemnarea membrilor CȘSD și CSUD din 

cadrul UBc, R-13-03_3.1 (document nr. 18315).  

23. S-a aprobat completarea Art. 2, alin. 2.14 al Regulamentului de finanțare al UBc, R-08-02_6.1 

(document nr. 18316).  

24. S-a aprobat oportunitatea înființării unor noi programe de studii universitare de licență/ programe 

postuniversitare, conform propunerilor facultăților, respectiv: 

 Balneofiziokinetoterapie și recuperare (program de studii universitare de licență) – conform 

propunerii FȘMSS (adresa nr. 18317/27.09.2022). 

25. S-a aprobat solicitarea DPPD – Facultatea de Științe (adresa nr. 18310).  

 

 

  

   Aprobat,                                   Întocmit, 

                             Preşedinte Senat                                                                       Secretariat Senat 

         Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF                                          Dr.ing. Carmen Balaban 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

    


