
 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN 
BACĂU 

 

 

 

F 015.07/ Ed. 03 1 Senat 20.09.2019 

 

Nr. 18279/1/20.09.2019 

 

 

M I N U T A  

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 20 septembrie 2019 
 

 
 

1. S-au validat rezultatele alegerilor pentru funcțiile de director de departament și membri în Consiliul 

departamentului, pentru mandatul 2019/2020-2023/2024, desfășurate în cele cinci facultăți (adresele nr. 

18151÷18154; 18223). Nu s-au înregistrat reclamații/sesizări privind modul de desfășurare a alegerilor. Au 

rămas neocupate, funcțiile de responsabil cu cercetarea științifică și relații internaționale în Consiliul 

Departamentului de Biologie, ecologie și protecția mediului (Facultatea de Științe) și în Consiliul 

Departamentului KTO (FȘMSS). Pentru funcțiile neocupate se vor organiza noi alegeri în departamentele 

respective.  

2. S-au aprobat cererile pentru prelungirea activității, depuse de cadrele didactice care au împlinit vârsta de 

pensionare și solicitările pentru plata cu ora, cu contract de asociere, înaintate de către cadrele didactice 

pensionate, aferente anului universitar 2019-2020 (adresa nr. 18156).  

3. S-au aprobat, în unanimitate, cererile referitoare la acordarea acceptului pentru susţinerea activităţilor 

didactice de conducere doctorat, în anul universitar 2019-2020, în cadrul altor Şcoli doctorale, în calitate de 

profesor asociat, în regim de plata cu ora, după cum urmează:  

• prof.univ.dr.ing. Petru LIVINŢI, profesor titular la Facultatea de Inginerie, susţinere activităţi 

didactice la Şcoala Doctorală de Ştiinţe fundamentale şi inginereşti din cadrul Universităţii 

„Dunărea de Jos” din Galaţi (adresa nr. 17991); 

• prof.univ.dr. Vasile SPIRIDON, profesor titular la Facultatea de Litere, pentru susţinere activităţi 

didactice la Şcoala Doctorală a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava – Facultatea de Litere 

şi Ştiinţe ale Comunicării (adresa nr. 17351 

• conf.univ.dr.habil. Loredana Veronica BALAN, profesor titular la Facultatea de Litere, pentru 

susţinere activităţi didactice la Şcoala Doctorală de Ştiinţe socio-umane din cadrul IOSUD-

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (adresa nr. 17359); 

• conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIŞAN, profesor titular la Facultatea de Ştiinţe, pentru susţinere 

activităţi didactice la Şcoala Doctorală a Facultăţii de Informatică a Universităţii „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi (adresa nr. 17189); 

• prof.univ.dr. Mihai TALMACIU, profesor titular la Facultatea de Ştiinţe, pentru susţinere 

activităţi didactice la Şcoala Doctorală de Ştiinţe fundamentale şi inginereşti din cadrul 

Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (adresa nr. 17283). 

4. S-au aprobat, în unanimitate, cererile, înaintate de către cadre didactice din UBc, pentru susţinerea de 

activităţi didactice în alte instituții, în anul universitar 2019-2020, după cum urmează:  

• conf.univ.dr. BOTEZ Daniel – cadru didactic titular în cadrul Departamentului CAAEF – Facultatea 

de Ştiinţe Economice, susţinere curs la programul de studii universitare de master Managementul 

afacerilor, în domeniul Management, în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, Centrul 

pentru Învăţământ Deschis la Distanţă Piatra Neamţ (adresa nr. 18140); 

• lector univ.dr. MILON Alexandra-Gabriela, cadru didactic titular în cadrul Departamentului EFPS– 

FȘMSS, susținere activități de antrenorat, disciplina badminton în cadrul CSS Bacău (adresa nr. 

16300); 

• lector univ.dr. CULEA Mihaela, cadru didactic titular în cadrul Departamentului LLS – Facultatea 

de Litere, susţinere curs de limba engleză la SC AEROSTAR SA Bacău (adresa nr. 18150). 

5. S-au aprobat, în unanimitate, centralizatoarele cuprinzând cadrele didactice în regim de plata cu ora pe 

semestrul I, anul universitar 2019-2020, întocmite pe departamente/facultăţi/universitate (adresele nr. 

18073÷18079; 18081÷18084; 18086÷18090; 18094÷18096; 18098÷18100; 18114; 18115; 18130; 18155). 

Colegii din exterior, cu statut de asociat, care desfăşoară în UBc activităţi didactice în regim de plata cu ora, 
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au prezentat dosarul cu realizările aferente anului universitar anterior (2018-2019), prin care fac dovada că 

au publicat articole ştiinţifice.  

6. S-a aprobat, în unanimitate, revizia 1, ediţia 9 a Regulamentului de normare și salarizare, R-12.01-02 

(document nr. 18275). Revizia constă în completarea Art. 27. S-a făcut precizarea că sunt remunerați doar 

autorii care au calitatea de titular în cadrul UBc. Sumele se vor plăti lunar, nu anual, pentru a nu fi afectat 

soldul UBc. Acest sistem de calcul intră în vigoare, începând cu 01.09.2019, la fel ca și formula de calcul a 

punctajului din Anexa 1, pct. 2. a Regulamentului de autoevaluare a performanţelor în cercetare a cadrelor 

didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-06-02_6.1, aprobat în 13.09.2019. 

Deasemenea pentru revistele unde autorii articolului se trec în ordine alfabetică, vor fi trecuți toți ca autori 

principali dacă revista nu specifică altfel. 

7. S-a aprobat, cu  unanimitate de voturi, ediţia 6, revizia 0 a Regulamentului de organizare și funcționare a 

Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

R-11.11-01 (document nr. 18276).  

8. S-a aprobat ediția 6, revizia 0 a Regulamentului de aplicare a sistemului european de acumulare și transfer 

de credite de studii (ECTS), R-05-14 (document nr. 18278). Revizia a vizat actualizarea regulamentului, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare.  

9. S-a aprobat ediţia 4, revizia 0 a Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de securitate și 

sănătate în muncă,  R-11.07-02 (document nr. 18277).  

10. Membrii Senatului au fost informați cu privire la: evoluția înscrierilor în a doua sesiune de admitere, 

septembrie 2019 (adresele nr. 18271/1÷5/20.09.2019); analiza repartiției locurilor libere, cifre previzionate 

la data de 19.09.2019 și repartizarea locurilor bugetate suplimentate de MEN (adresa nr. 18270/20.09.2019). 

11. S-a aprobat, în unanimitate, propunerea FSMSS de prelungire a termenului de înscriere la concursul de 

admitere pentru studii de conversie profesională – EFS, anul universitar 2019-2020, până la data de 

11.10.2019 (adresa nr. 18224).  

12. S-a aprobat, în unanimitate, propunerea Consiliului FSMSS din data de 19.09.2019, de numire a domnului 

lector univ.dr. Mihai-Adrian SAVA în funcția de responsabil Compartiment IFR -FȘMSS, începând cu data 

de 23.09.2019, ca urmare a pensionării doamnei prof.univ.dr. Doina MÂRZA-DĂNILĂ (adresa nr. 18225).  

13. S-a aprobat, în unanimitate, solicitarea doamnei lector univ.dr. Dana Maria CIOCAN, titular la FȘMSS, 

Departamentul KTO, de suspendare a CIM în perioada 01 octombrie 2019-30 septembrie 2020, pentru a 

urma cursurile masterului „Managementul serviciilor sociale” la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-

Napoca (adresa nr. 18123).  

14. S-a aprobat, în unanimitate, propunerea DGA privind tarifele de închiriere a spațiilor temporar disponibile, 

pentru anul universitar 2019-2020 (adresa nr. 17947).  

15. S-a aprobat, în unanimitate, propunerea Serviciului Bibliotecă privind cuantumul tarifelor pentru serviciile 

pe care biblioteca le oferă utilizatorilor săi, în anul universitar 2019-2020 (adresa nr. 18272).  

16. S-au aprobat, în unanimitate, planurile de învățământ actualizate conform Ordinul MEN nr. 

4750/12.08.2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor 

postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, pentru cursurile postuniversitare de formare şi 

dezvoltare profesională continuă, înființate în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, respectiv: 

• Administrare și dezvoltare locală (adresa nr. 8508) și 

• Strategii moderne privind formarea cadrelor didactice din învăţământul universitar în predarea 

noțiunilor de antreprenoriat, derulat în cadrul proiectului POCU/379/6/21/124981 – ProForm 

(adresele nr. 12897, 12897/1).  

 

 

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                            Preşedinte Senat                                                                              Secretariat Senat 

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

         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

 

 


