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M I N U T Ă 
Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din 12 septembrie 2014  
 

 
1. S-au aprobat în unanimitate statele de funcții pentru personalul didactic, valabile pentru anul 

universitar 2014-2015, și centralizatorul structurii acestora, înregistrat cu nr. 13153.  
2. S-a aprobat în unanimitate conform OUG 49, din 26 iunie 2014, înființarea Colegiului 

pentru învățământ terțiar nonuniversitar din cadrul Universității ”Vasile Alecsandri” din 
Bacău, care va avea rang de departament didactic. S-a validat numirea doamnei șef lucrări 
dr. ing. Crina Radu în funcția de director al Colegiului pentru învățământ terțiar 
nonuniversitar din cadrul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău. 

3. S-au aprobat în unanimitate specializările propuse să funcționeze în cadrul Colegiului 
începând cu anul universitar 2014-2015, după cum urmează: Şcoala postliceală: Tehnician 
proiectant în construcţia de maşini; Tehnician tehnolog mecanic; Tehnician operator maşini 
cu comandă numerică; Optician; Analist programator; Tehnician echipamente de calcul; 
Tehnician electroenergetician; Tehnician termoenergetician; Tehnician dietetician; 
Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare; Tehnician laborant pentru protecţia 
calităţii mediului; Tehnician coordonator activităţi comerciale; Agent fiscal; Asistent de 
gestiune; Asistent medical de laborator; Tehnician maseur; Antrenor; Şcoala de maiştri: 
Maistru mecanic; Maistru cazangerie, construcţii metalice şi sudură; Maistru electrician 
centrale, staţii şi reţele electrice; Maistru termenergetic 

4. S-a aprobat Regulamentul – cadru de funcționare a Colegiului Universității ”Vasile 
Alecsandri” din Bacău, nr. de înregistrare 13030. 

5. S-a aprobat Metodologia de admitere la Colegiul Universității ”Vasile Alecsandri” din 
Bacău – anul școlar 2014-2015, nr. de înregistrare 13042. 

6. S-a aprobat comisia de admitere pentru anul universitar 2014-2015 la Colegiul pentru 
învățământ terțiar nonuniversitar, în următoarea componență: președinte – prof.univ.dr.ing. 
Dr.h.c. Valentin Nedeff, membri – prof.univ.dr. Adriana-Gertruda Romedea, conf.univ.dr. 
Marcela-Cornelia Danu, conf.univ.dr. Elena Nechita, lector univ.dr. Cristina Cîrtiță-
Buzoianu, ing. Ioan-Ciprian Drugă, ing. Adrian-Laurențiu Apăvăloaei, secretar: Ileana 
Botezatu. 

7. S-a aprobat Planul strategic al Colegiului pentru învățământ terțiar nonuniversitar din 
cadrul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, nr. de înregistrare 12966. 

8. S-a aprobat Planul operațional al Colegiului pentru învățământ terțiar nonuniversitar din 
cadrul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, nr. de înregistrare 13006. 

9. S-au aprobat, în unanimitate, Taxele aplicabile pentru anul universitar 2014-2015, nr. de 
înregistrare 13123. 

10. S-a aprobat, în unanimitate, referatul nr. 13210, prin care Oficiul juridic solicită actualizarea 
contractelor de studii (forma de învățământ IF și ID-IFR) și a actelor adiționale aferente. Nu 
sunt modificări în prevederile contractuale, doar modificări de antet și cont IBAN. 

11. S-au aprobat cererile de efectuare de activități didactice în afara Universității în anul 
universitar 2014-2015, după cum urmează: 13019 – prof.univ.dr. Vasile Spiridon, Școala 
Doctorală din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 13020 – lector univ.dr. 
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Adrian Jicu, Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, 13156 – prof.univ.dr. Gloria 
Rață, Școala Doctorală din cadrul UNEFS București. 

12. S-a aprobat referatul 12933, prin care domnul prof. Lazăr solicită organizarea unui curs de 
formare continuă pentru cadre didactice, cu credite transferabile, denumit „Ariile științe și 
tehnologii abordate prin metoda proiectului”. 

13. S-a aprobat cererea 12691, prin care domnul Merlan Gheorghe, absolvent al Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, promoția 2013, programul Educație fizică și sportivă, 
solicită susținerea examenului de licență la universitatea noastră, sub rezerva prezentării, de 
către candidat, a aprobării Universității din Iași, conform Metodologiei de finalizare a 
studiilor în vigoare. 

14. S-a aprobat referatul 12515, prin care Facultatea de Inginerie propune comisia pentru 
colocviul final la cursul de instruire „Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice, 
necesară candidaților la examenul de autorizare organizat de ANRE”, curs care se va 
desfășura în perioada 22-27.09.2014: președinte – prof.univ.dr.ing. Aneta Hazi, membri – 
conf.univ.dr.ing. Mihai Puiu-Berizințu, ș.l.dr.ing. Roxana-Magdalena Grigore și asist.dr.ing. 
Sorin-Gabriel Vernica. 

15. S-a aprobat Manualul de identitate vizuală al Universității, înregistrat cu nr. 12839. 
16. S-a aprobat actualizarea Cartei Universității ca urmare a aprobării înființării Colegiului 

Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău şi a modificărilor anterioare. 
 
 

 

 
 Avizat, Întocmit, 
 Preşedintele şedinţei Secretar Senat 
 
 Prof.univ.dr.ing. Gabriel-Octavian LAZĂR    Carmen-Elena OLARU 
 
 

Aprobat, 
Preşedintele Senatului 

 
Prof.univ.dr.ing. Gabriel-Octavian LAZĂR 


