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M I N U T A  

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 din data de 12 iulie 2022 
 

1. S-a aprobat procesul-verbal încheiat în ședința Senatului din data de 29.06.2022 (document nr. 

11065). 

2. S-au aprobat Rapoartele privind rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice 

vacante, scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2021-2022. În desfăşurarea 

concursurilor au fost respectate procedurile cerute de legislaţia în vigoare şi de regulamentele 

proprii, candidaţii întrunind criteriile prevăzute. Rezultatele concursurilor sunt următoarele:  

 

Facultatea de Inginerie 

 Departamentului de Energetică și Știința Calculatoarelor 

 Șef lucrări, poz. 11 din statul de funcţii (adresa nr. 11917/12.07.2022). Pentru acest post s-a 

înscris un singur candidat, dr. ing. BANU Ioan Viorel. În urma susţinerii probelor de concurs 

candidatul a obţinut media 9,92 (nouă 92%).  

 Departamentului de Inginerie și Management, Mecatronică  

 Șef lucrări, poz. 8 din statul de funcţii (adresa nr. 11916/12.07.2022). Pentru acest post s-a 

înscris un singur candidat, asist.univ.dr. GRIGORAȘ Cosmin-Constantin. În urma susţinerii 

probelor de concurs candidatul a obţinut media 10,00 (zece).  

 

Facultatea de Litere 

 Departamentului de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţe ale Comunicării 

 Conferenţiar universitar, poz. 9 din statul de funcţii (adresa nr. 11919/12.07.2022). Pentru 

acest post s-a înscris un singur candidat, lector univ. dr. COTÎRLEȚ Paul-Claudiu. În urma 

susţinerii probelor de concurs candidatul a obţinut media 9,75 (nouă 75%).  

 Departamentului de Limbi şi literaturi străine 

  Lector universitar, poz. 13 din statul de funcţii (adresa nr. 11920/12.07.2022). Pentru acest 

post s-a înscris un singur candidat, asist.univ.dr. ANDRIOAI Gabriela. 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. 10 din statul de funcţii (adresa nr. 11922/12.07.2022). Pentru 

acest post s-a înscris un singur candidat, lector univ. dr. ALEXE I.V. Cristina-Ioana. În 

urma susţinerii probelor de concurs candidatul a obţinut media 10,00 (zece).  

Se supune la vot şi se aprobă, în unanimitate, raportul privind rezultatul concursului. 

 Departamentului de Kinetoterapie și terapie ocupațională 

 Conferenţiar universitar, poz. 13 din statul de funcţii (adresa nr. 11923/12.07.2022). Pentru 

acest post s-a înscris un singur candidat, lector univ. dr. LUPU Gabriel Stănică. În urma 

susţinerii probelor de concurs candidatul a obţinut media 10,00 (zece).  

 Conferenţiar universitar, poz. 14 din statul de funcţii (adresa nr. 11924/12.07.2022). Pentru 

acest post s-a înscris un singur candidat, lector univ. dr. STOICA Cristina-Elena. 

În urma susţinerii probelor de concurs candidatul a obţinut media 10,00 (zece).  

 



F 015.07/ Ed. 03 2 Senat 12.07.2022 

3. Se informează Senatul universitar că, Ministerul Educației a publicat, spre consultare, proiectul 

Legea învățământului superior care va aduce o serie de modificări în organizarea învățământului 

superior. 

4. S-a aprobat componența Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul 

„Innovative materials and processes with application in environmental protection”, din Domeniul 

Ingineria Mediului a doamnei conf.univ.dr.ing. Lăcrămioara Rusu, cadru didactic titular la UBc 

(adresa nr. 11557).  

5. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data de 

04.07.2022 (adresa Serviciului RUS nr. 11388).  

6. S-a aprobat înlocuirea domnului conf.univ.dr.ing. Emilian-Florin Moșneguțu în cadrul comisiei de 

finalizare a programului de studii Echipamente și Tehnologii Moderne în Energetică (adresa nr. 

12063).  

7. S-au aprobat cuantumurile Taxelor aplicabile pentru anul universitar 2022-2023 (adresa nr. 12065), 

având în vedere necesitatea alinierii acestora la cheltuielile pe student unitar, pentru programele de 

studii de conversie profesională. Facultățile pot suporta din venituri proprii o parte din valoarea 

taxei.  

8. S-a aprobat revizia 2, ediția 9 a Regulamentului privind activitatea didactică și activitatea 

profesională a studenților din UBc – ciclul de studii universitare de licență (document nr. 12068). 

9. S-a aprobat revizia 5, ediția 5 a Regulamentului privind activitatea didactică și activitatea 

profesională a studenților din UBc – ciclul de studii universitare de master (document nr. 12069). 

10. S-a aprobat solicitarea ȘSD referitoare la actualizarea anexei 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 2022-2023, R-05-12_19.1 cu precizări privind 

admiterea în domeniul de studii doctorale Filologie.  

 

   Aprobat,                                   Întocmit, 

                           Preşedinte  Senat                                                                                 Secretariat Senat 

         Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF                                                  Dr.ing. Carmen Balaban 

 

 

  


