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

din data de 15 septembrie 2017 
.  
 

1. S-au aprobat planurile de redresare financiară, cuprinzând măsurile propuse de fiecare facultate 
pentru echilibrarea cheltuielilor cu veniturile obţinute (adresele nr. 14801; 14645; 14840; 14813; 
14901).  

2. S-au aprobat statele de funcţii în forma prezentată de departamente şi avizate de Consiliile 
Facultăţilor şi Consiliul de administraţie (Facultatea de Inginerie: documentele nr. 14902÷14906; 
Facultatea de Litere: 14907; 14908; Facultatea de Ştiinţe: 14909 ÷14912; Facultatea de Ştiinţe 
Economice: 14913÷14916;  Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi Sănătăţii: 14917÷ 
14919; Şcoala  Doctorală: 14920). 
Situaţia centralizată a posturilor totale/ocupate, la nivel de universitate, a fost prezentată de 
Consiliul de Administraţie în documentul nr. 14930.   

3. S-au aprobat statele de funcţii pentru personal didactic auxiliar şi nedidactic (document nr. 
14210).  

4. S-au aprobat formaţiunile de studii pe serii/programe/grupe/semigrupe/subgrupe (adresele nr. 
14380; 14403; 14432; 14433; 14768).  

5. S-au aprobat comisiile pentru colocviile finale la cursurile de instruire, care se vor desfăşura în 
perioada 25-30.09.2017:  

• „Pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice, necesară candidaţilor la 
examenul de autorizare organizat de ANRE”; 

• „Pregătire teoretică pentru dobândirea/prelungirea valabilităţii calităţii de verificator de 
proiecte, responsabil tehnic cu execuţia şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în 
domeniul instalaţiilor electrice”,  

în componenţa propusă de către Facultatea de Inginerie prin adresele nr. 14288/4 şi 14299/4.  
6. S-a aprobat Comisia de analiză şi acordare a titlului D.H.C. domnului Mircea CĂRTĂRESCU, 

scriitor şi profesor universitar la Universitatea din Bucureşti, cu următoarea componenţă (adresa 
nr. 14761/1,2-Facultatea de Litere): 
Preşedinte: Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin Nedeff; 
Membri:     Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky; 
        Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda Romedea; 
        Conf.univ.dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu; 
        Conf.univ.dr. Brânduşa-Mariana Amălăncei; 
        Prof.univ.dr. Vasile Spiridon; 
        Conf.univ.dr. Luminiţa Drugă.          

7. Senatul universitar a fost informat despre solicitarea de acordare a titlului D.H.C. şi domnului 
prof.univ.dr. Stelian-Traian DUMISTRĂCEL, cercetător ştiinţific gradul I în cadrul Academiei 
Române, Filiala Iaşi (adresa nr. 14761/1-Facultatea de Litere). Dosarul va fi aprobat în 
următoarea şedinţă a Senatului universitar, după prezentarea propunerii pentru Comisia de 
analiză şi acordare a titlului D.H.C de către Facultatea de Litere.  

8. S-au aprobat tarifele pentru serviciile oferite de Biblioteca Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău (adresa nr. 14732).  
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9. Senatului universitar a aprobat propunerea pentru comisia de susţinere a examenului de absolvire 
la DPPD, sesiunea 15 septembrie 2017, în componenţa prezentată de Departamentul de Pregătire 
al Personalului Didactic (DPPD), din cadrul Facultăţii de Ştiinţe (adresa nr. 14726).   

10. S-a aprobat propunerea Facultăţii de Ştiinţe, prezentată în adresa nr. 14390, referitoare la 
schimbarea titulaturii Departamentului din Matematică Informatică şi Ştiinţe ale Educaţiei 
(MISE) în Matematică Informatică (MI), ca urmare a modificării structurii organizatorice a 
universităţii (HG nr. 615/30.08.2017 şi HG nr. 614/30.08.2017, publicate în M.O. nr. 713 din 
04.09.2017).  

11. S-a aprobat solicitarea FŞMSS de reorganizare a departamentelor facultăţii, începând cu anul 
universitar 2017-2018, prin transferarea domnului prof.univ.dr. Florin Grapă, de la 
departamentul EFPS la departamentul KTO, ca urmare a incompatibilităţii dumnealui cu doamna 
Milon Alexandra-Gabriela, care a ocupat prin concurs postul de lector, poz. 16, în cadrul 
departamentului EFPS (adresa FŞMSS nr. 14627).  

12. S-a aprobat solicitarea domnului prof.univ.dr.ing. Petru Livinţi, referitoare la susţinerea  
activităţilor de conducere de doctorat, la IOSUD-Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 
Şcoala Doctorală de Inginerie-Domeniul de Inginerie electrică, în anul universitar 2017-2018, în 
regim de plata cu ora (adresa nr. 14849).  

13. S-a aprobat solicitarea domnului prof.univ.dr. Vasile Spiridon, referitoare la susţinerea  de 
activităţi didactice în calitate de profesor asociat, în regim de plata cu ora, la Şcoala Doctorală a 
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava-Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, în 
anul universitar 2017-2018 (adresa nr. 14849).  

14. S-au aprobat solicitările domnului prof.univ.dr. Daniel Botez pentru susţinere  activităţi 
didactice, în anul universitar 2017-2018, după cum urmează: 

• la programul de licenţă Contabilitate şi Informatică de Gestiune în cadrul Universităţii 
„Sapienţia” din Cluj-Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane şi Inginereşti 
Miercurea Ciuc (adresa nr. 14617); 

• la programul de master Managementul afacerilor, organizat de Academia de Studii 
Economice Bucureşti la Centrul pentru Învăţământ Deschis la Distanţă Piatra Neamţ 
(adresa nr. 14616). 

15. S-a aprobat solicitarea doamnei prof.univ.dr. Adriana-Gertruda Romedea, prorector pentru 
programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti, vice-preşedinte al Senatului UBc, de prelungire 
a activităţii, începând cu data de 1 octombrie 2017, până la sfârşitul anului universitar 2017-2018 
(adresa nr. 14799).  

16. S-a aprobat solicitarea domnului prof.univ.dr. Silviu Şalgău, titular în cadrul departamentului 
KTO a FŞMSS, prodecan cu activitatea studenţească şi managementul calităţii, de continuare a 
activităţii, începând cu data de 1 octombrie 2017, până la sfârşitul anului universitar 2017-2018 
(adresa nr. 14462).  

17. S-a aprobat solicitarea domnul prof.univ.dr. Mârza-Dănilă de completare a formularului F 381.10 
cu rubrica ,,Verificat prodecan responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice” (adresa nr. 
14921). 

 
 
 

 Aprobat,                              Întocmit, 
                       Preşedinte Senat                                                                             Secretar Senat 

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

      


