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

din data de 09 iulie 2018 
 

 
1. Şedinţa a fost condusă de vicepreşedintele Senatului universitar, prof.univ.dr. Adriana-Gertruda Romedea. 

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

scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2017-2018, publicate în M.Of. nr. 345/24.04.2018, 
partea a III-a.  
Rezultatele concursurilor sunt următoarele: 
 

 FACULTATEA DE INGINERIE 
 Departamentul de Ingineria Mediului şi Inginerie Mecanică- postul asistent universitar, poz. 15 în 
 statul de funcţiuni (adresa nr. 11034):  
 Un singur candidat înscris – NEDEFF Florin Marian –rezultat concurs 10. 
 Departamentul Inginerie Chimică şi Alimentară, pentru postul asistent universitar, poziţia 24  în statul 
 de funcţiuni, nu au fost candidaţi la concurs. 
 
 FACULTATEA DE ŞTIINŢE 
 Departamentul pentru Pregătirea personalului didactic – postul de lector universitar, poz. 6  în statul 
 de funcţiuni (adresele nr. 11035): 
 Un singur candidat înscris - BOGHIAN Ioana - rezultat concurs 10.  
 

3. S-a aprobat revizia 1, ediţia 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Doctorale din 
cadrul IOSUD-UBc, R-13-05 (document nr. 10587).  
 

4. S-a aprobat planul de învăţământ pentru ciclul de studii de doctorat, domeniul Ştiinţe Inginereşti, valabil 
începând cu anul I universitar 2018-2019 (document nr. 10941).  
 

5. S-a aprobat revizia 2, ediţia 4 a Regulamentului privind organizarea programelor de formare 
psihopedagogică în cadrul DPPD, R-10-03-02 (document nr. 11039).  Actualizarea  se referă la noile 
reglementări privind organizarea programelor de formare psihopedagogică, nivelele I şi II, 
postuniversitar, respectiv: durata fiecărui program va fi de un semestru (30 de credite) fiecare, iar 
taxa/program/semestru de 2000 Ron. S-au aprobat şi planurile de învăţământ actualizate, în conformitate 
cu noile condiţii de realizare a programelor (documentele nr. 11037,11038). 
 

6. S-a aprobat planul de învăţământ al programului de conversie Pedagogia învăţământului primar şi 
preşcolar, organizat în cadrul Facultăţii de Litere, Departamentul  LLRŞC. Programul se va organiza în 4 
semestre,  taxa fiind de 2200 Ron/an (document nr. 10943).  
 

7. S-a informat Senatul universitar cu privire la hotărârea Consiliului de administraţie de a se păstra acelaşi 
format pentru Contractul de studii, modificându-se doar procedura de semnare. 
 

8. Rectorul UBc a făcut precizarea că pentru a putea raporta până pe 15 septembrie situaţia ocupării locurilor 
repartizate pentru mediul rural, conform solicitării MEN, pentru etapa a doua, din toamnă, admiterea pe 
aceste locuri se va realiza pentru toată universitatea până pe data de 13 septembrie, rugând să se 
consemneze acest aspect în Regulamentul de admitere, sesiunea septembrie 2018. 
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9. S-a aprobat revizia 3, ediţia 4 a Regulamentului de finanţare al Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău, R-08-02 (document nr.11129).                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

10. S-a aprobat revizia 2, ediţia 9 a Metodologiei de finanţare a  Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, 
R-08-03 (document nr. 11128).  
 

11. S-a aprobat propunerea ŞSD privind componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de 
abilitare, stabilită în baza cererii domnului prof.univ.dr. Lucian Octav COPOLOVICI, titular la 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (adresa nr. 10900).  
 

12. S-a aprobat solicitarea doamnei conf.univ.dr.ing. Roxana-Margareta GRIGORE (adresa nr. 11042).  
 
 
 

 Avizat,                              Întocmit, 
                       Preşedintele şedinţei                                                                               Secretariat Senat 
         Prof.univ.dr.ing. Adriana-Gertruda ROMEDEA                        Dr.ing. Carmen-Coca BALABAN 

          
 

                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

Aprobat, 
Preşedinte Senat 

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


