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M I N U T A  

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 13 decembrie 2022 
 

Ședința Senatului universitar s-a desfășurat comună cu ședința Consiliului de Administrație. 

  

1. S-au aprobat procesele-verbale transmise, încheiate în ședința Senatului din data de 17.11.2022 și 

ședința Biroului Senat din 24.11.2022 (documente nr. 23575,  23970). 

2. S-au aprobat Comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea 

posturilor didactice vacante, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2022-2023 

(adresa nr. 25146/08.12.2022), după cum urmează: 

Facultatea de Inginerie  

 postul didactic vacant de asistent universitar, poz. 22 din statul de funcţii al Departamentului 

IMIM (adresa nr. 25142).  

 postul didactic vacant de şef lucrări, poz. 11 din statul de funcţii al Departamentului Energetică 

şi Ştiinţa Calculatoarelor (adresa nr. 25143).   

 postul didactic vacant de asistent universitar, poz. 19 din statul de funcţii al Departamentului 

Energetică şi Ştiinţa Calculatoarelor (adresa nr. 25144).   

 postul didactic vacant de asistent universitar, poz. 13 din statul de funcţii al Departamentului 

IMM (adresa nr. 25145).   

 

3. Președintele Senatului a precizat, referitor la salarizare, că nu se vor înregistra creșteri decât la acele 

posturi unde legea permite și fără a depăși 10 %. În funcție de procentul de creștere acesta se va 

realiza și din venituri proprii. 

4. S-a aprobat ediția 1, revizia 0 a Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea 

Celulei de urgență din cadrul UBc, R-12-05.  

5. S-au aprobat actualizările următoarelor documente (adresa 25350): 

 Regulamentul privid activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din UBc – 

ciclul de studii universitare de licență, R-05-10_9.4; 

 Regulamentul privid activitatea didactică și activitatea profesională a studenților din UBc – 

ciclul de studii universitare de master, R-05-11_6.1; 

 Contract de studii;  

 Act adițional la contractul de studii. 

6. S-a aprobat ediția 3, revizia 0 a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Institutului de 

Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic (ICDICTT) al Universității 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, R-11.05-04 ( document nr. 25346).  

7. S-a aprobat Raportul de autoevaluare al Școlii de Studii Doctorale, pentru anul universitar 2021-

2022. (document nr. 25455).  

8. S-a aprobat solicitarea DPPD – Facultatea de Științe cu privire la modificarea Art. 46 din 

Regulamentul de normare și salarizare, R- 12.01-02, vizând normarea și salarizarea unor activități 

aferente departamentului  (adresa nr. 25444).  

9. S-a aprobat cererea doamnei conf.univ.dr.ing.habil. Maria-Crina Radu, privind afilierea la Școala de 

Studii Doctorale din cadrul IOSUD-UBc, domeniul Inginerie Industrială (adresa nr. 24384), cu 

precizarea că se așteaptă și avizul CSUD. 
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10. S-a aprobat cererea doamnei conf.univ.dr.habil. Lăcrămioara Rusu, privind afilierea la Școala de 

Studii Doctorale din cadrul IOSUD-UBc, domeniul Ingineria Mediului (adresa nr. 25083), cu 

precizarea că se așteaptă și avizul CSUD. 

11. S-a aprobat solicitarea de prelungire a programului de cercetare ştiinţifică, începând cu 01.10.2022, 

pentru studenta doctorandă: Iosub Maricica -  domeniul de doctorat Filologie, anul IV (adresa nr. 

25456).  

12. S-a aprobat componența Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul 

„Contribuții privind optimizarea proceselor de fabricație în construcția de mașini”, din Domeniul 

Inginerie Industrială a domnului conf.univ.dr.ing. Bogdan-Alexandru Chiriță, cadru didactic titular 

la UBc (adresa nr. 25454).  

13. S-a aprobat componența Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul 

Literatura comparată în era comparative media: pentru o integrare a comparatismului 

”interliterar”intermedial și „iterartistic”, din Domeniul Filologie a doamnei conf.univ.dr. Carmen-

Nicoleta Popa, cadru didactic titular la UBc (adresa nr. 24719).  

14. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, la data 

de 12.12.2022 (adresa nr. 25325).  

15. S-a aprobat solicitarea doamnei Baciu (Cîrstea) Maria Loredana, absolventă a Facultății de Litere, 

programul de studii universitare de licență Comunicare și relații publice, IF, promoția 2007-2010, cu 

privire la susținerea examenului de licență la Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism și 

Științele Comunicării, cu promoția 2023 (adresa nr. 23817). 

16. S-a aprobat propunerea, înaintată de domnul prof.univ.dr.ing. Valentin Zichil - prorector pentru 

programe de învățământ și activități studențești, cu privire la acordarea unei burse, în cuantum de 

400 de lei, pentru studenții nominalizați, participanți la activități de voluntariat (adresele nr. 25450, 

25452).  

17. S-a aprobat Referatul privind selecția studenților beneficiari de burse speciale, în semestrul I al 

anului universitar 2022-2023 (adresa nr. 25449).  

18. S-a aprobat solicitarea Asociației Liga Studențească din UBc referitoare corectarea erorii din adresa 

nr. 22638/02.11.2022, respectiv acordarea a cinci burse de practică membrilor permanenți ai 

echipei UNSR Bacău, în cele două semestre ale anului universitar 2022-2023 (adresa nr. 25356).  

19. S-a aprobat propunerea de mărire a cuantumului bursei ERASMUS la valoarea de 900 lei.  

20. S-a aprobat referatul DGA cu privire la acceptarea încheierii actului notarial de alipire a celor două 

imobile (proprietatea Universității), situate în localitatea Vatra - Dornei, Judetul Suceava în suprafață 

de 324 mp și 126 mp, într-un singur imobil în suprafață de 450 mp (adresa nr. 25465).  

21. S-a aprobat participarea UBc la re-depunerea aplicației UP-University – Shaping the new world of 

work, study and living în cadrul apelului ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV-2: European 

Universities – Development of new deep institutional transnational cooperation (Topic 2) (adresa nr. 

25243).   

22. S-a informat Senatul universitar în legătură cu prevederile Legii nr. 167/02.06.2022, pentru 

completarea art. 224 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (adresa nr. 23675).  

23. S-a prezentat, spre informare, lista studenților aleși ca reprezentanți în Senatul universitar, pe locurile 

vacante (adresa Asociației Liga Studențească nr. 24448). 

24. S-a reamintit că funcțiile de conducere din cadrul UBc se încadrează în gradul II (Legea 153/2017) 

având în vedere faptul că toate cadrele didactice au și norma didactică inclusă în funcție și este 

normată la maxim conform Regulamentului de normare și salarizare al universității (norma maximă 

din Legea 1/2011). 

 

         Aprobat,                                   Întocmit, 

                        Preşedinte Senat                                                                           Secretariat Senat 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                              
   


