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MINUTA

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 11 mai 2017
1. S-a aprobat componenţa comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, scoase la
concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017, după cum urmează:
Facultatea de Inginerie :
• postul de conferenţiar, poziţia 8, din statul de funcţii al Departamentului de Inginerie
Chimică şi Alimentară (adresa nr. 7453/1,2);
• postul de profesor universitar, poziţia 6, din statul de funcţii al Departamentului Inginerie
şi Management, Mecatronică (adresa nr. 7454/1,2);
Facultatea de Ştiinţe:
• postul de conferenţiar, poziţia 10, din statul de funcţii al Departamentului de Matematică,
Informatică şi Ştiinţele Educaţiei (adresa nr. 7410);
• postul de lector, poziţia 19, din statul de funcţii al Departamentului de Matematică,
Informatică şi Ştiinţele Educaţiei (adresa nr. 7411);
• postul de asistent, poziţia 26, din statul de funcţii al Departamentului de Matematică,
Informatică şi Ştiinţele Educaţiei (adresa nr. 7412);
Facultatea de Ştiinţe Economice:
• postul de lector, poziţia 14, din statul de funcţii al Departamentului de Marketing şi
Management (adresa nr. 7460);
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii (adresa nr. 7455):
• postul de conferenţiar, poziţia 12, din statul de funcţii al Departamentului de
Kinetoterapie şi Terapie ocupaţională;
• postul de conferenţiar, poziţia 7, din statul de funcţii al Departamentului de Educaţie
fizică şi performanţă sportivă;
• postul de lector, poziţia 16, din statul de funcţii al Departamentului de Educaţie fizică şi
performanţă sportivă.
2. S-au validat Comisiile pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor, promoţia 2017
(sesiunile iulie, septembrie 2017 şi februarie 2018, pe facultăţi/departamente/programe de studii
(adresele nr. 7011, 7462, 6699, 7459, 7467, 6513).
3. S-a aprobat componenţa comisiei pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor de către
absolvenţii Universităţii Europei de Sud-Est ,,Lumina” din Bucureşti. Examenul se va susţine la
Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, în cadrul Facultăţii de Inginerie, comisia fiind
aceeaşi cu cea propusă pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor, pentru absolvenţii
UBc, la programul de studii Tehnologia informaţiei (adresa nr. 7416).
4. S-a aprobat revizia 2, ediţia 12, a Regulamentului 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 2017-2018, R-05-12 (adresele nr. 7271 şi 7465).
5. S-a aprobat revizia 1, ediţia 5, a Codului de etică şi deontologie profesională universitară al
Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău (adresa nr. 7272).
6. S-au aprobat listele, cu studenţii care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea bursei sociale
(adresele nr. 6745; 6367/0,1; 6304; 6254; 6312/1,2).
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7. S-a aprobat solicitarea FŞMSS (adresa nr. 6314) pentru acordarea pe semestrul al II-lea, al anului
universitar 2016-2017, a două burse speciale, pentru rezultate sportive, studenţilor: Strutinschi
Elena-Otilia (cererea nr. 1278) şi Ursachi Sebastian Mihai (cererea nr. 1206).
8. S-a aprobat, în acord cu decizia Consiliului de administraţie, acordarea unui sprijin financiar
studentei Ciobanu V. Simona-Ionela (Facultatea de Litere, anul II, master, CLR), în baza art. 5,
alin. (2) al Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii de la IF, R-05-16 (adresa nr.
5889).
9. S-a aprobat componenţa comisiei de admitere la nivel de universitate, pentru anul universitar
2017-2018, ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, sesiunile iulie şi
septembrie 2017, după cum urmează:
Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY;
Membri: Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia DANU;
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA;
Prof.univ.dr. Dănuţ-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ;
Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIŢĂ-BUZOIANU
Prof.univ.dr. Elena NECHITA;
Prof.univ.dr. Adriana-Luminiţa FÎNARU;
Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ;
Ileana BOTEZATU;
Secretar: Ing. Adrian-Laurenţiu APĂVĂLOAEI.
S-a aprobat componenţa comisiilor de admitere la nivelul facultăţilor şi DPPD (adresele nr.
7603-Facultatea de Inginerie; 7615-Facultatea de Litere; 7488-Facultatea de Ştiinţe; 7466FŞMSS; 7613-DPPD).
10. S-a aprobat decizia Consiliului de Administraţie de a acoperi soldul negativ al departamentului
BEPM din soldul pozitiv al Facultăţii de Ştiinţe (adresele nr. 7489÷7497).
11. S-a aprobat afilierea la Şcoala de Studii Doctorale din cadrul UBc, domeniul Ingineria Mediului,
a domnului conf.univ.dr. Gabriel MURARIU, titular la Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi
(adresa CSUD/CŞSD nr. 7405).
12. S-a aprobat numirea domnului şef lucrări dr.ing. Ţâmpu Cătălin Nicolae, ca membru al Comisiei
de etică şi deontologie profesională universitară, în locul doamnei conf.dr.ing. Aruş Alisa
Vasilica, aflată din 18.04.2017 în concediu creştere copil (adresa nr. 6698).
13. S-au aprobat tarifele orare pentru salarizarea personalului în cadrul contractelor/proiectelor pentru
care nu sunt specificate alte tarife în ghidurile apelurilor şi numărul maxim de ore acceptat pentru
activităţi în cadrul acestora (adresa nr. 7077).
14. S-a aprobat cifra de şcolarizare alocată românilor de pretutindeni pentru anul universitar 20172018 (adresa nr. 6004).
15. S-a informat Senatul cu privire la unele prevederi legislative care vizează şcolarizarea studenţilor
români de pretutindeni şi nu sunt în concordanţă cu condiţiile stabilite în momentul admiterii
(adresa nr. 7509).
16. S-a informat Senatul cu privire la rezultatul alegerilor din cadrul Ligii studenţeşti pentru
desemnarea reprezentanţilor studenţilor în Senat, respectiv:
• Facultatea de Inginerie: Fabian Florina (Şcoala Doctorală), Cozma Cosmina Elena,
(Departamentul ICA, anul II master); Mîndru Diana (Departamentului ESC, anul III);
• Facultatea de Litere: Bălţatu Raluca-Nicoleta (Departamentul LLS, anul I);
• Facultatea de Ştiinţe: Dragomir Cristian (Departamentul MISE, anul I);
• Facultatea de Ştiinţe Economice: Gavriloaia Maria Magdalena (Departamentul MM,
anul II);
• FŞMSS: Bighiu Marian (Departamentul KTO, anul III).
Aprobat,
Preşedinte Senat
Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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