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M I N U T A 

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

21 octombrie 2022 
 

1. S-au aprobat procesele-verbale încheiate în ședința Senatului din data de 27.09.2022 și ședința 

Biroului Senat din data de 13.10.2022 (documentele nr. 18325; 21245). 

2. S-a aprobat ediția 4, revizia 0 a Ghidului metodologic privind organizarea și desfășurarea 

examenului de susținere a gradului didactic I, în învățământul preuniversitar de către DPPD din 

cadrul UBc (adresa nr. 21244).  

3. Având în vedere că la ședința Senatului universitar au fost prezenți și decanii celor cinci facultăți, 

președintele Senatului a făcut următoarele precizări:  

 Referitor la programele de conversie profesională:  Având în vedere că proiectul ROSE nu este 

încă demarat, taxele aferente se plătesc ca și până acum. În momentul în care proiectul va fi 

demarat și se va obține finanțarea, taxele plătite vor fi restituite cursanților înscriși, eligibili. 

 Referitor la dovada implementării Planului de integritate al ME în cadrul UBc, respectiv 

realizarea OS 4.2 - Cresterea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție în 

sistemul național de educație.  

Una din măsurile pentru realizarea acestui obiectiv prevede Organizarea de cursuri de etică și 

integritate, cu accent pe cele destinate cadrelor didactice din învățământul superior, care predau 

cursuri de etică și integritate, și punerea accentului pe aspecte de etică în cursurile de 

metodologie a cercetării în cadrul învățământului universitar.  

In ședința Consiliul de administrație din data de 20.10.2022, dintre cadrele didactice care au 

participat, în vara anului 2022, la cursuri certificate de etică și integritate, au fost numiți 5 lectori 

care să  realizeze instruirea colegilor din departamentele didactice și administrative pe aspecte de 

etică și integritate, respectiv: 

Facultatea de Inginerie: conf.univ.dr.ing. Vasilica Alisa Aruș; 

Facultatea de Litere: conf.univ.dr. Cristina Cîrtiță- Buzoianu; 

Facultatea de Științe: prof.univ.dr. Ioan Viorel Rați; 

Facultatea de Științe Economice: Lector univ.dr. Liviana Andreea Nimineț; 

FȘMSS: conf.univ.dr. Gabriel-Stănică Lupu; 

Didactic-auxiliar: jurist Emil Balint. 

      Pentru instruirile organizate s-a aprobat următorul format/serie: mod de desfășurare - pe module, 

online pe platforma MS Teams, forma de verificare a cunoștințelor dobândite - test grilă. Tematicile sunt 

incluse în Programul anual de instruiri.  

4. S-au aprobat listele transmise de către Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe, FȘMSS și ȘSD 

cuprinzând candidații recomandați pentru acordarea gradațiilor de merit, începând cu anul universitar 

2022-2023, potrivit numărului de gradații repartizat pe facultăți (adresele nr. 21596, 21537, 21630 și 

21665).  

5. S-au aprobat procentele de creștere a salariului de bază, din venituri proprii, în funcție de activitatea 

de cercetare (adresa nr. 20987).  

6. S-a aprobat salarizarea personalului din cadrul Universității (adresa nr. 21770).  

7. S-au aprobat perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru cadrele didactice din UBc 

(adresa Serviciului RUS nr. 21771).  
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8. S-a informat Senatul universitar cu privire la ocuparea a două locuri vacante în Consiliul ȘSD 

(adresa CSUD nr. 21426) respectiv:  

- responsabil domeniu Filologie (prof.univ.dr. Vasile Spiridon) și 

- reprezentant al studenților doctoranzi din cadrul domeniului Filologie (drd. Bogdana-Mihaela 

Burlăciuc) . 

9. S-a aprobat Tabelul centralizator cuprinzând cadrele didactice cu normă în regim de plata cu ora, 

pe semestrul I, anul universitar 2022-2023, Departamentul IMIM, Facultatea de Inginerie (adresa nr. 

18201). 

10. S-a informat Senatul universitar cu privire la propunerea FȘMSS pentru o nouă abordare în 

realizarea unor activități (adresa FȘMSS nr. 21675).  

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

postuniversitare, conform propunerilor facultăților: 

 Facultatea de Inginerie: 

Nuțriție și Dietetică și Cosmetică medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic (programe de 

licență); 

Securitatea și sănătatea în muncă (program de master); 

Logistică industrială (program de licență). 

 Facultatea de Litere:  
Tehnici de comunicare și de predare-învățare în mediul online (program postuniversitar) 

 Facultatea de Științe:  
Biochimie (program licență); 

Tehnologii educaționale moderne de formare în E-learning pentru învățământul preuniversitar 

(program postuniversitar); 

 Facultatea de Științe Economice: Marketing în educație (program postuniversitar). 

12. S-a aprobat solicitarea, înaintată de domnul conf.univ.dr. Dorel Ureche, referitoare la afilierea, în 

calitate de membru, la comisia de îndrumare a trei doctoranzi, din cadrul Școlii Doctorale de 

Geoștiințe a Universități „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (adresa nr. 19849). 

13. S-a aprobat solicitarea domnului Vrancianu Matteo, student etnic al statului român (adresa nr. 

21735).  

14. S-a aprobat solicitarea înaintată de Liga Studențească și Serviciul Social referitoare la cuantumurile 

tarifelor de cazare pentru studenții orfani de un părinte, înmatriculați pe locuri bugetate (adresa nr. 

21773).  

  

   Aprobat,                                            Întocmit, 

                             Preşedinte Senat                                                                    Secretariat Senat 

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

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

  
 

 
   


