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

din data de 29 septembrie 2016  
 

 
1. S-a aprobat ediţia 5, revizia 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului universitar, R-

02.01, ce a vizat completarea art. 32, alin. (1).   
2. S-a aprobat ediţia 1, revizia 1 a Regulamentului privind stabilirea salariului de bază conform OUG nr. 

20/2016, R-12.01-08, impusă de apariţia în luna august, a unor noi cerinţe legale (HG 582/2016) şi 
modificări ale OUG 20/2016. S-au completat articolele  3, 5 şi 6 şi s-au introdus articolele 7, 8 şi 9.  
S-au aprobat  noile salarii care se vor aplica începând cu data de 01.08.2016 (conform OUG 20/2016 și 
HG 582/2016 – adresa nr. 18069) și propunerile de acordare a gradațiilor de merit (adresa nr. 18478).  

3. S-a aprobat ediţia 5, revizia 3 a Regulamentului de autoevaluare a performanţelor în cercetare a cadrelor 
didactice de la UBc, R-06-02, ce prevede actualizarea cerinţelor legale, completarea articolelor  9 şi 14 şi 
stabilirea punctajelor ţintă minime de realizat din activitatea de cercetare ştiinţifică, pentru perioada 
01.01.2015-01.09.2017 (Anexa 2).  

4. S-a aprobat ediţia 3 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei cu atribuţii de monitorizare, 
coordonare şi îndrumare metodologică a sistemului propriu de control intern/managerial de la nivelul 
UBc, R-11.03-01. Actualizarea a fost impusă de modificarea cerinţelor legale şi schimbarea preşedintelui 
şi a membrilor comisiei.  

5. S-au aprobat cererile pentru desfăşurarea de activităţi didactice în alte instituţii, pentru: Prof.univ.dr. Raţă 
Gloria (cererea nr. 16573); prof.univ.dr. Balint Gheorghe (15921); prof.univ.dr. Acsinte Alexandru 
(15979); prof.univ.dr. Spiridon Vasile (15864); lector univ.dr. Jicu Adrian-Gelu (18330); lector univ.dr. 
Culea Mihaela (18079); conf.univ.dr. Lazăr Iuliana Mihaela (16482); conf.univ.dr. Botez Daniel (15675), 
cu observaţia ca fiecare cadru didactic în cauză să depună, la departamentul din care face parte: 

• copia contractului de muncă, în care să se specifice: tipul de activitate desfăşurată 
(cursuri/seminare/îndrumare etc.); 
•  numărul exact de ore prestate în altă instituţie/alte instituţii; 
• orarul după care se desfăşoară aceste activităţi. 

6. S-a aprobat propunerea rectorului UBc privind valoarea taxei pentru organizarea şi desfăşurarea 
procesului de obţinere a atestatului de abilitare în cadrul IOSUD  - UBc (adresa nr. 18479).  

7. S-a aprobat solicitarea doamnei conf.univ.dr. Veronica Loredana Bălan pentru începerea demersurilor în 
vederea înfiinţării unei clase Confucius în cadrul UBc, în parteneriat cu Institutul Confucius din Beijing şi 
Institutul Confucius deschis la Universitatea ,,Transilvania” din Braşov (adresa nr. 15865). 

8. S-au aprobat taxele aplicabile pentru anul universitar 2016-2017 (adresa nr. 15958).  
9. S-a informat Senatul universitar referitor la adresa nr. 15914/22.09.2016, transmisă de MENCŞ - Direcţia 

Generală Juridic, privind aprobarea noii ediţii a Cartei UBc. 
10. S-a aprobat structura anului universitar 2016-2017, modificată, pentru studii universitare de licenţă/master 

şi studii postuniversitare/conversie profesională - Facultatea de Inginerie (adresele nr. 18067/1÷3), 
precum şi structura grupelor şi semigrupelor, după finalizarea concursului de admitere sesiunea 
septembrie 1-2016, din cadrul aceleiaşi facultăţi (adresa 18001). 

11. S-a aprobat propunerea privind acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, domnului acad.prof.univ.dr. 
Nicolae MANOLESCU de la Academia Română şi componenţa comisiei de analiză şi evaluare a 
dosarului, după cum urmează (adresa nr. 18328): 

     Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY   
     Membri:     Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF   
          Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA  
          Prof.univ.dr. Dănuţ-Nicu MÂRZA DĂNILĂ  
          Conf.univ.dr. Elena CIOBANU    
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          Prof.univ.dr. Vasile SPIRIDON    
          Conf.univ.dr. Brânduşa-Mariana AMĂLĂNCEI  

12. S-a aprobat înfiinţarea Consiliului academic, forum consultativ care va sprijini rectorul în analizarea şi 
rezolvarea anumitor probleme, cu următoarea componenţă: 
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mârza Dănilă Dănuţ-Nicu   
Membri:     Prof.univ.dr.ing. Schnakovszky Carol, prof.univ.dr.ing.Dr.h.c Nedeff Valentin, prof.univ.  
        dr.ing. Zichil Valentin, prof.univ.dr. Fînaru Adriana-Luminiţa, prof.univ.dr.ing. Nistor  
        Ileana-Denisa, prof.univ.dr.ing. Bibire Luminiţa, prof.univ.dr.ing. Culea George,    
        prof.univ.dr. Romedea Adriana-Gertruda, prof.univ.dr. Tălmaciu Mihai, prof.univ.dr. Nechita 
        Elena, prof.univ.dr. Turcu Ovidiu, prof.univ.dr. Harja Eugenia, prof.univ.dr. Deju Mihai,  
        prof.univ.dr. Şalgău Silviu, prof.univ.dr. Dobrescu Tatiana, prof.univ.dr. Cojocariu Venera. 
 

 
 

 Aprobat,                              Întocmit, 
                           Preşedinte Senat                                                                                  Secretar Senat 

Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF           Dr.ing. Rodica BUCUROIU 
 

 
 


