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

din data de 6 februarie 2018 
 

 
1. S-au aprobat Rapoartele privind rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, 

scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017-2018, în cadrul  Facultăţii de Ştiinţe ale 
Mişcării Sportului şi Sănătăţii, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău.   
În desfăşurarea concursului au fost respectate procedurile cerute de legislaţia în vigoare şi de 
regulamentele proprii, candidaţii întrunind criteriile prevăzute. Rezultatele concursurilor sunt următoarele:  
 

• Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie ocupaţională (KTO): 
Lector - Poziţia 16 din statul de funcţii - asistent univ.dr. Cristuţă Mihaela-Alina, rezultat concurs: 
media 10.00  (adresa nr. 1867).  
Lector - Poziţia 17 din statul de funcţii - asistent univ.dr. Popa Cristina Elena, rezultat concurs: media 
10.00 (adresa nr. 1868).  
Lector - Poziţia 18 din statul de funcţii  - asistent univ.dr. Şlicaru Adina-Camelia, rezultat concurs: 
media 10.00 (adresa nr. 1869).  
Lector - Poziţia 19 din statul de funcţii  - asistent univ.dr. Anghel Mihaela, rezultat concurs: media 10.00 
(adresa nr. 1870).  

• Departamentul de Educaţie Fizică şi Performanţă Sportivă (EFPS) 
Lector - Poziţia 15 din statul de funcţii al - asistent univ.dr. Pavel Silviu-Ioan, rezultat concurs: media 
10.00 (adresa nr. 1871).  
Lector - Poziţia 16 din statul de funcţii  - asistent univ.dr. Vulpe Ana-Maria, rezultat concurs: media 
10.00 (adresa nr. 1872).  
 

2. S-a aprobat ediţia 3, revizia 0 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a departamentului ID-IFR, 
R-11.12-01 (document nr. 1727).  

3. S-a aprobat ediţia 4, revizia 0 a Regulamentului privind desfăşurarea programelor de formare 
psihopedagogică în cadrul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, R-10-03-02 
(document nr. 1726).  

4. S-a aprobat ediţia 5, revizia 0, a Regulamentului de aplicare a sistemului european de acumulare şi 
transfer de credite de studii (ECTS), R-05-14 (document nr. 2803).  

5. Senatul universitar a fost informat cu privire la reglementările Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 
3131/30.01.2018, care vizează introducerea cursului de etică şi integritate academică în planurile de 
învăţământ, pentru toate programele de studii universitare (licenţă/master/doctorat).  

6. S-au validat alegerile/numirile din departamentele IMIM, IMM şi ICA ale Facultăţii de Inginerie, 
respectiv (adresa nr. 1766): 

• conf.dr.ing. MOŞNEGUŢU Emilian Florin - candidatul ales în funcţia de director al 
Departamentului Ingineria Mediului şi Inginerie Mecanică (IMIM); 

• şef lucrări dr.ing. CĂLIMAN Radu - candidatul ales pentru funcţia de membru în Consiliul 
Departamentului Inginerie şi Management, Mecatronică (responsabil cu managementul cercetării 
ştiinţifice şi relaţii internaţionale); 

• Candidaţii numiţi interimar în Consiliul Departamentului Inginerie Chimică şi Alimentară, pentru 
funcţiile:  
- şef lucrări dr.ing. ALEXA Irina Claudia - responsabil cu managementul financiar; 
- conf.dr.ing. IFRIM Irina Loredana - responsabil cu managementul calităţii. 
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7. S-au aprobat solicitările facultăţilor referitoare la corectări ale statelor de funcţii, an universitar 2017-
2018, respectiv: 

• Facultatea de Inginerie, Departamentul Inginerie Chimică şi Alimentară (conform adresă nr. 
1942); 

• Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine (conform adresă nr. 1842); 
• Facultatea de Ştiinţe, Departamentul de Biologie, Ecologie şi Protecţia mediului                                                                                                   

(conform adresă nr. 1947). 
Corectările solicitate  au vizat doar greşeli de tehnoredactare, fără modificarea structurii statului 
de funcţii. 

8. S-a aprobat adresa nr. 1919, înaintată de FŞMSS.  
9. S-a aprobat solicitarea Facultăţii de Litere, referitoare la modificarea tarifului/pagină pentru traduceri 

(adresa nr. 1918).  
10. S-a reconfirmat modalitatea de acordare, de către UBc, a sprijinului financiar pentru publicarea 

rezultatelor cercetării (adresa nr. 1820, transmisă de prof.univ.dr. Mârza-Dănilă Dănuţ-Nicu, prorector 
pentru programe de cercetare).  

11. Senatul universitar a fost informat cu privire la situaţia întocmită de doamna prorector, conf.univ.dr. 
Marcela-Cornelia Danu, referitoare la Numărul de studenţi minim, estimat (buget+taxă) la nivel de 
universitate pentru admitere 2018, pe programe de studii universitare de licenţă/master (adresele nr. 
892/1,2). 

12. S-a aprobat adresa nr. 1675, referitoare la Numărul minim de studenţi necesar pentru organizarea 
cursurilor pe programe de studii şi taxele aferente pentru admiterea 2018 şi anul universitar 2018-2019. 
Situaţia centralizatoare este întocmită pe baza adreselor transmise de către facultăţi. Aceste adrese 
constituie anexe la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii, pentru anul universitar 2018-
2019.  

13. S-a aprobat cu un număr de 25 voturi pentru, numirea domnului şef lucrări dr.ing. Narcis Bârsan ca 
membru în CEAC UBc (conform proces-verbal nr. 1952/06.02.2018), în locul domnului conf.univ.dr.ing. 
Moşneguţu Emilian Florin care a demisionat din funcţia de membru al comisiei, ca urmare a alegerii sale 
în funcţia de director de departament (adresa nr. 333). 
 

 
 Aprobat,                              Întocmit, 

                          Preşedinte Senat                                                                                 Secretariat Senat 
 

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

   
                                                                                             

 
 


