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

din data de 26 iulie 2016, ora 12:00,  
 

 
1. S-au aprobat, în unanimitate, Rapoartele privind rezultatele concursurilor pentru ocuparea 

posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial nr. 571/ 10.05.2016, partea a III-a. 
Rezultatele concursurilor sunt următoarele:  
 
FACULTATEA DE INGINERIE  
Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor Industriale: 
RADU Maria-Crina – conferenţiar universitar, poz. 7 în statul de funcţiuni– rezultat concurs 10. 
Departamentul de Energetică şi Ştiinţa Calculatoarelor:  
GRIGORE Roxana-Margareta – conferenţiar universitar, poz. 8 în statul de funcţiuni – rezultat  
           concurs 10.  
Departamentul de Inginerie Chimică şi Alimentară:  
ARUŞ Vasilica-Alisa – conferenţiar universitar, poz. 8 în statul de funcţiuni–rezultat concurs 10. 

             
 FACULTATEA DE LITERE 

Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţe ale Comunicării: 
POPA Carmen-Nicoleta – conferenţiar universitar, poz. 5 în statul de funcţiuni – rezultat  

                   concurs 10.  
DRUGĂ Luminiţa  – conferenţiar universitar, poz. 6 în statul de funcţiuni – rezultat concurs 10. 

 
 FACULTATEA DE ŞTIINŢE 
 Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Educaţiei: 

 LUPU Costică  – conferenţiar universitar, poz. 8 în statul de funcţiuni – rezultat concurs 10. 
MÂŢĂ Liliana – conferenţiar universitar, poz. 9 în statul de funcţiuni – rezultat concurs 10. 

 Departamentul de Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului: 
RĂDUCANU Dumitra  – lector universitar, poz. 12 în statul de funcţiuni – rezultat concurs 10. 

 
2. În conformitate cu recomandările ARACIS de la evaluarea instituţională, planurile de 

învăţământ pentru următorul an universitar, 2016 – 2017, se supun şi aprobării Senatului. S-au 
aprobat panurile de învăţământ prezentate şi înregistrate până la acestă dată, respectiv: 
Facultatea de Inginerie – studii universitare de licenţă, Facultatea de Ştiinţe/ Departamentul 
BEPM - studii universitare de licenţă/ master şi FŞMSS/ Departamentul KTO – studii 
universitare de master.  
Rectorul Universităţii solicită Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic să reia 
legătura cu decanii în vederea înscrierii la programele de formare psiho-pedagogică (modulul 
psihopedagogic) a tuturor studenţilor de anul I, aceasta şi în ideea, avansată de noul ministru al 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, de a reintroduce masterul didactic. 

3. S-a aprobat, în unanimitate, cuantumul tarifelor de cazare în căminele studenţeşti pentru anul 
universitar 2016-2017 conform adresei, înaintată de Serviciul Social al UBc. Cotele de 
repartizare a subvenţiilor alocate de MENCŞ sunt: 
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- pentru cantină: atât pentru studenţii români cât şi pentru studenţii etnici români – 10 lei/ 
student/ lună; 

- pentru cămine: 100 lei/ lună pentru studenţii români şi 155 lei/ lună pentru studenţii etnici 
români, înmatriculaţi la buget. 
Cuantumul tarifelor de cazare s-a stabilit diferenţiat pe cămine, funcţie de gradul de confort 
(adresa nr. 11857/ 12.07.2016).  

4. S-au validat, în unanimitate, rezultatele alegerilor pentru membru în Consiliul 
departamentului, mandatul 2016-2020, pentru locul vacantat la Facultatea de Ştiinţe ale 
Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Departamentul Educaţie fizică şi performanţă sportivă 
(adresa nr. 12741/ 25.07.2016), respectiv: 
 Lector univ.dr. Cristian-Corneliu DRĂGOI - Responsabil cu managementul calităţii. 

5. S-a aprobat Raportul de autoevaluare al Şcolii Doctorale (document nr. 12756/ 25.07.2016). 
elaborat de directorul Şcolii Doctorale, prof.univ.dr. Adriana-Luminiţa Fînaru care va fi trimis 
şi la MENCŞ.  

6. S-a aprobat solicitarea domnului prof.univ.dr.ing. Livinţi Petru, cadru didactic la Facultatea de 
Inginerie, de a se afilia în calitate de conducător de doctorat în domeniul Inginerie electrică, la 
IOSUD – Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, Şcoala Doctorală de Inginerie, începând 
cu data de 14.07.2016 (adresa nr. 12407/ 19.07.2016).  

 
 
 

 Aprobat,                              Întocmit, 
                       Preşedinte Senat                                                                            Secretar Senat 

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

 
 
 

 


