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M I N U T A  
şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 11 iulie 2017 

 
 

1. S-au aprobat Rapoartele privind rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, 

publicate în M.Of. nr. 569/28.04.2017, partea a III-a. 

Rezultatele concursurilor sunt următoarele:  

 

FACULTATEA DE INGINERIE  

Departamentul de Inginerie şi Management, Mecatronică (adresa nr. 10629):  

TOPLICEANU Liliana – profesor universitar, poz. 6 în statul de funcţiuni – rezultat concurs 10. 

             

 FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

 Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Educaţiei (adresele nr. 10630 şi 10631): 

 POPESCU Carmen-Violeta – conferenţiar universitar, poz. 10 în statul de funcţiuni – rezultat   

     concurs 10.  

ROBU Viorel - lector universitar, poz. 19 în statul de funcţiuni – rezultat concurs 10. 

 

 FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

 Departamentul de Marketing şi Management (adresa nr. 10632): 

CIUCESCU Nicoleta  – lector universitar, poz. 14 în statul de funcţiuni – rezultat concurs 9,66. 

 

 FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII 

 Departamentul de Educaţie Fizică şi Performanţă Sportivă (adresele nr. 10634 şi 10633): 

 ŞUFARU Constantin - conferenţiar universitar, poz. 7 în statul de funcţiuni – rezultat concurs 10.  

 MILON Alexandra-Gabriela - lector universitar, poz. 16 în statul de funcţiuni – rezultat concurs 10. 

 

Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională (adresa nr.10635): 

SANDOVICI Anişoara - conferenţiar universitar, poz. 12 în statul de funcţiuni – rezultat concurs  10.  

 

2. S-au aprobat planurile de învăţământ pentru ciclul de studii universitare de master, valabile începând cu 

anul universitar 2017-2018 (adresele nr. 10786÷10793; 9967÷9970; 9939, 9940; 9961÷9964; 9952, 9953, 

9978; 10074÷10076).  

S-a aprobat trecerea planurilor de învăţământ pentru studiile universitare de licenţă, pe formular nou, cu 

indicativul facultăţii.     

Programele din domeniul Ştiinţele Educaţiei, PIPP (studii universitare de licenţă) şi SIE (studii 

universitare de master) vor fi coordonate de două facultăţi, respectiv Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea de 

Litere. 

 

3. S-a aprobat ediţia 4, revizia 0 a Regulamentului privind activitatea didactică şi activitatea profesională a 

studenţilor din Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, ciclul de studii universitare de master, R-

05-11 (document nr. 10433), actualizat în conformitate cu HG nr. 404/29.03.2006 (actualizată la 30 mai 

2017) privind organizarea şi funcţionarea IOSUM.  

Conducerea IOSUM va fi asigurată de Consiliul Studiilor Universitare de Master (CSUM). Preşedintele 

CSUM va fi prorectorul pentru programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti, iar din consiliu vor face 

parte toţi coordonatorii programelor de studii universitare de master, numiţi de facultăţi şi aprobaţi de 

Consiliul de administraţie şi Senat.  
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4. S-a aprobat actualizarea Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii de la învăţământul cu 

frecvenţă, R-05-16_5.1, în conformitate cu prevederile OMEN nr. 4104/21.06.2017 (document nr. 10432). 

Regulamentul actualizat prevede ca bursele, indiferent de categorie, să fie acordate pe toată perioada 

anului universitar (12 luni). Pentru a se realiza o echilibrare între semestre, bursa pe semestrul I se va 

acorda pe perioada octombrie-martie (6 luni), iar cea pentru semestrul al II-lea, pe perioada rămasă, 

aprilie-septembrie. Pentru studenţii din anii terminali, se aşteaptă lămuriri din partea MEN. S-a precizat că 

bursele vor fi acordate în funcţie de alocaţiile bugetare ale MEN, nu din venituri proprii.  

5. S-a informat Senatul cu privire la solicitarea Asociaţiei Liga Studenţească din UBc, referitoare la 

modificarea unor articole din R-12.02.02-02_5.0, Regulamentul de cazare în căminele studenţeşti ale UBc 

(document nr. 9699/22.06.2017). S-a propus amânarea aprobării regulamentului până reanalizarea 

solicitărilor,  în special a celor referitoare la perioada de organizare a cazării. 

6. S-a aprobat revizia 1, ediţia 4 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică şi 

deontologie profesională universitară (document nr. 10403). Regulamentul, actualizat în conformitate cu  

cerinţele legale, va intra în vigoare începând cu anul universitar 2017-2018. 

7. S-a aprobat revizia 1, ediţia 5 a Codului de etică şi deontologie profesională universitară al UBc, R-02-02 

(document nr. 10404), care va intra în vigoare începând cu anul universitar 2017-2018. 

8. S-a informat Senatul că, a fost înfiinţată Societatea Antreprenorială Studenţească din cadrul UBc (SAS), 

în baza prevederilor O.M.E.N. nr. 3262/16.02.2017. S.A.S. este condusă de un Consiliu Executiv, format, 

conform prevederilor legale, din oameni de afaceri, reprezentanţi ai unor instituţii locale, cadre didactice 

şi studenţi. Consiliul de administraţie a propus următoarea componenţă pentru Consiliul Executiv al SAS 

(adresa nr.10788): 

 

A. Cadre didactice: 

Conf.univ.dr.ing. Liliana TOPLICEANU - Facultatea de Inginerie; 

Lector univ.dr. Petronela SAVIN – Facultatea de Litere; 

Lector univ.dr. Elena-Roxana ARDELEANU – Facultatea de Ştiinţe; 

Conf.univ.dr. Roxana MIRONESCU – Facultatea de Ştiinţe Economice; 

Conf.univ.dr. Daniel-Lucian DOBRECI – Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii; 

Secretar: Dr.ing. Daniela FLORESCU.  

 

B. Oameni de afaceri 

Ing. Mihai TULBURE – Director general Camera de Comerţ şi Industrie Bacău; 

Constantin VIERU – Preşedinte Camera de Comerţ şi Industrie România-Moldova; 

Nadia ISĂILĂ – Preşedinte Confederaţia Naţională a Patronatului Român (CNPR), Filiala Bacău; 

Gina PLANTOS – Preşedinte Patronatul Judeţean Bacău al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii; 

Gheorghe RUGINĂ – Patronatul Naţional Român, Filiala Bacău; 

Dragoş BĂDIOIU– Director Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău. 

 

C. Student 

Ionela-Emilia ROTILĂ – Student master MAAMM. 

 

Preşedinte interimar al Consiliului Executiv a fost propusă doamna conf.univ.dr. Mironescu Roxana, de la 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul Marketing şi Management. 

SAS îşi va elabora propriul Regulament de organizare şi funcţionare. 

9. S-a aprobat propunerea Facultăţii de Inginerie referitoare la actualizarea Planului strategic şi al Planului 

operaţional ale UBc, prin introducerea unor noi programe de studii (adresa  nr. 10389, 10575): 

 Informatică aplicată în inginerie industrială; 

 Informatică aplicată în inginerie mecanică; 

 Informatică aplicată în ingineria mediului; 

 Informatică aplicată în chimie şi inginerie chimică. 

10. S-a aprobat propunerea CSUD/CŞSD privind afilierea la Şcoala de Studii Doctorale din cadrul UBc, 

domeniul Ingineria Mediului, a doamnei conf.univ.dr.ing. Carmen Otilia RUSĂNESCU, titular la 

Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Departamentul 

Sisteme Biotehnice, (adresa nr. 10176).  

11. S-a aprobat solicitarea Serviciului Resurse Umane ca plata drepturilor salariale, cuvenite în raport cu 

Legea salarizării nr. 153/2017, să se realizeze după ce apar normele de aplicare (adresa nr. 10699). 

Diferenţele salariale se vor calcula şi se vor plăti conform prevederilor legale, după lămurirea tuturor 

neconcordanţelor.  
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12. S-a aprobat ediţia 13, revizia 0 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, completat în conformitate cu prevederile OMEN 3900/16.05.2017 

(Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni). S-au completat anexele regulamentului cu 

cifrele de şcolarizare aprobate (document nr. 10434). 

13. S-a aprobat solicitarea domnului Munteanu Ionuţ Cătălin, absolvent al Universităţii ,,Petru Maior” din 

Târgu Mureş, specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini, promoţia 2017,  pentru susţinerea 

lucrării de licenţă în sesiunea  de toamnă (adresa nr. 10592).  

14. S-a prezentat spre informarea Senatului universitar Analiza de oportunitate pentru înfiinţarea programului 

de studii universitare de licenţă Biochimie, în domeniul de studii universitare de licenţă Biologie, 

întocmită de Facultatea de Ştiinţe (adresa nr. 9300). 

15. S-a informat Senatul universitar cu privire la rezultatele controlului efectuat de Camera de Conturi a 

judeţului Bacău, prezentate în Raportul de control nr. 7861/17.05.2017.  

 

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                       Preşedinte Senat                                                                           Secretar Senat 

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

 

 

 

 


