UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU
Nr. 13088/1/18.07.2019
MINUTA
şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 18 iulie 2019
1. S-au aprobat Rapoartele privind rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, scoase la
concurs în semestrul II al anului universitar 2018-2019. În desfăşurarea concursului au fost respectate
procedurile cerute de legislaţia în vigoare şi de regulamentele proprii, candidaţii întrunind criteriile prevăzute.
Rezultatele concursurilor sunt următoarele:
Facultatea de Litere
➢ Departamentului de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţe ale Comunicării
• Conferenţiar universitar, poz. 8 din statul de funcţii (adresa nr. 12822). Pentru acest post s-a înscris
un singur candidat, lector univ. dr. SAVIN Petronela. În urma susţinerii probelor de concurs
candidatul a obţinut media 10,00 (zece).
➢ Departamentului de Limbi şi literaturi străine
• Profesor universitar, poz. 3 din statul de funcţii (adresa nr. 12823). Pentru acest post s-a înscris un
singur candidat, conf.univ.dr. BALAN Veronica-Loredana. În urma susţinerii probelor de concurs
candidatul a obţinut media 10,00 (zece).
• Conferenţiar universitar, poz. 7 din statul de funcţii (adresa nr. 12824). Pentru postul menţionat s-a
înscris un singur candidat, lector univ. dr. MORĂRAŞU Nadia-Nicoleta. În urma susţinerii probelor
de concurs candidatul a obţinut media 10,00 (zece).
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
➢ Departamentului de Educaţie Fizică şi Performanţă Sportivă
• Conferenţiar universitar, poz. 9 din statul de funcţii (adresa nr. 12826). Pentru acest post s-a înscris
un singur candidat, lector univ. dr. OCHIANĂ Nicolae. În urma susţinerii probelor de concurs
candidatul a obţinut media 10,00 (zece).
2. S-a aprobat ediţia 9, revizia 0 a Regulamentului de normare şi salarizare, R-12.01-02 (document nr. 12428).
3. S-a aprobat ediţia 8, revizia 0 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Universităţii „Vasile Alecsandri”
din Bacău, R-01-02 (document nr. 12429).
4. S-a aprobat revizia 1, ediţia 6 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău, R-02-01 (document nr. 12497/1).
5. S-a aprobat ediția 5, revizia 0 a Regulamentului de finanțare al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R08-02 (document nr. 12497/2).
6. S-a informat Senatul universitar cu privire la adresa transmisă Consiliilor facultăţilor, referitoare la documentele
solicitate cadrelor didactice pensionabile care doresc continuarea activităţii şi termenul limită de depunere a
acestora (adresa nr. 12520).
7. S-au aprobat structurile anului universitar 2019-2020, pentru studii universitare de licenţă, de master şi conversie
profesională (acolo unde se organizează), conform adreselor transmise de cele cinci facultăţi din cadrul UBc
(adresele nr. 12871/L,M,C,D; 12872/L,M,C; 12873/L1,M1,L2,M2,D1,D2; 12875/L,M; 12875/L1÷L4,M,C).
8. S-au aprobat planurile de învăţământ pentru programele de studii universitare de licenţă/master/doctorat/conversie
profesională, valabile în anul universitar 2019-2020, conform documentelor transmise de cele cinci facultăţi
(adresele nr. 12876÷12890).
9. S-a aprobat revizia 1, ediţia 6 a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii
universitare de doctorat în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-13-01 (document nr. 12815).
10. S-a aprobat solicitarea Directorului DPPD, conf.univ.dr. Carmen Violeta Popescu, pentru completarea
Regulamentului privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea „Vasile Alecsandri” din
Bacău, R-12.01-03 (adresa nr. 11757).
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11. S-a informat Senatul universitar cu privire la prevederile cuprinse în adresa MEN nr. 280/DGIU/28.06.2019,
referitoare la organizarea referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului (document nr.
11480). Domnul preşedinte face precizarea că UBc a realizat această etapă, respectând prevederile legislaţiei în
vigoare.
12. S-a aprobat solicitarea FŞMSS, referitoare la modificarea art. 23, alin (1), litera b) din 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 2019-2020, R-05-12_15.0, conform legislaţiei în vigoare
(adresa nr. 12946).
13. S-a aprobat prelungirea perioadei de înscriere pentru concursul de admitere din sesiunea iulie 2019, pentru
domeniul de licenţă Educaţie Fizică şi Sport, până pe data de 22.07.2019, conform propunerii Consiliului
FŞMSS (adresa nr. 12820).
14. S-a aprobat cererea cu privire la înlocuirea din calitatea de membru al Comisiei de admitere de la nivelul UBc,
în perioada 02-07 septembrie 2019, a doamnei prof.univ.dr. Adriana-Luminiţa Fânaru (adresa nr. 11173).
15. S-a aprobat solicitarea doamnei prof. univ. dr. Florentina-Daniela Munteanu, de la Universitatea „Aurel Vlaicu”
din Arad, cu privire la susţinerea referatelor de cercetare ştiinţifică ale studentului doctorand Dan Danciu, la
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (adresa nr. 12756).
16. S-a aprobat propunerea FSMSS cu privire la tarifele de închiriere a bazelor sportive şi de recuperare în
kinetoterapie (adresa nr. 12740).
17. S-au aprobat propunerile cu privire la cuantumul taxelor de cazare, aplicabile viitorilor studenţi pe perioada
admiterii şi cadrelor didactice care susţin examenele de grad didactic II la UBc. Ţinând cont de practicile
celorlalte universităţi, domnul preşedinte propune ca şi la nivelul UBc cazarea pentru tinerii, care susţin probele
sportive sau examenul de admitere la UBc, să fie gratuită. Pentru cadrele didactice, care solicită cazare pe
perioada susţinerii examenului de grad II, se păstrează valoarea taxei propusă de Serviciul social.
18. S-au aprobat cuantumurile tarifelor de cazare pentru anul 2019-2020 (adresele nr. 12813; 12813/1,2; 12814,
înaintate de Serviciul social).
19. S-a aprobat Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic la data de 09.07.2019
(adresa nr. 12046).
20. S-a informat Senatul universitar cu privire la Comunicarea întocmită de către DGA, ca răspuns la adresa nr.
10792/18.05.2019, depusă de SC MATEEA INVEST SRL (adresa nr. 11205).
21. S-au aprobat Indicatorii tehnico-economici din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)
întocmită în vederea promovării construirii Căminului studențesc nr. 5 prin Compania Națională de Investiții
(adresa nr. 12498).
22. S-a aprobat solicitarea de înfiinţare a cursului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă –
Strategii moderne privind formarea cadrelor didactice din învăţământul universitar în predarea noțiunilor de
antreprenoriat și planul de învățământ aferent, derulat în cadrul proiectului POCU/379/6/21/124981 – ProForm
(adresele nr. 12897, 12897/1), înaintate de către coordonatorul UBc al proiectului).
23. S-a informat Senatul universitar cu privire la adresa DGÎU-MEN care prezintă actele normative în vigoare care
reglementează admiterea în cadrul instituțiilor de învățământ superior și respectiv, înmatricularea candidaților
declarați admiși (adresa nr. 12604).
24. S-a aprobat ca, pentru perioada vacanţei de vară, documentele urgente să fie aprobate în Biroul Senatului,
urmând ca, în prima şedinţă de Senat din luna septembrie, să fie aprobate şi de către Senatul universitar.
Aprobat,
Preşedinte Senat
Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF
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