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Nr. 2080/04.02.2016 
M I N U T Ă 

Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 
din 04 februarie 2016  

 
1. Se aprobă demisia din funcția de rector având în vederea alegerea sa în funcția de președinte al 

Senatului.  
2. Se aprobă numirea ca ordonator de credite, pentru perioada 08.02.2016 – 01.04.2016, a doamnei 

prorector prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA. 
3. S-a luat cunoștință de demisia domnului prof. Nedeff Valentin din funcția de director al 

departamentului Ingineria mediului și Inginerie mecanică începând cu data de 03.02.2016.. 
4. S-a luat cunoștința de Situația contractelor de sponsorizare pentru anul 2015, conform adresei 

1803. 
5. S-a aprobat solicitarea Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru organizarea 

examenelor de licență, promoția 2016, în cadrul Universității noastre, la programul de studii 
universitare de licență autorizat provizoriu Limba și literatura engleză - Limba și literatura 
română. 

6. S-a aprobat, în unanimitate, comisia de admitere și comisia pentru susţinerea colocviului final la 
cursurile de specialitate: ,,Pregătire teoretică pentru dobândirea/ prelungirea valabilității 
calității de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuția și expert tehnic de calitate și 
extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice” și ,,Pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor 
electrice, necesară candidaţilor la examenul de autorizare organizat de ANRE” de la Facultatea 
de Inginerie, în următoarea componenţă: Comisia de admitere: preşedinte: prof.univ.dr.ing. 
Aneta Hazi; membri: prof.univ.dr.ing. George Culea, conf.univ.dr.ing. Mihai Puiu-Berizintu, 
ș.l.dr.ing. Roxana-Margareta Grigore; Comisia pentru colocviu final: preşedinte: 
prof.univ.dr.ing. Gheorghe Hazi; membri: conf.univ.dr.ing. Mihai Puiu-Berizinţu; ș.l. dr.ing. 
Roxana-Margareta Grigore; asist.univ.dr.ing. Sorin-Gabriel Vernica. 

7.  S-a aprobat referatul prin care domnul conf.univ.dr. Ioan Dănilă, în calitate de președinte 
executiv al Societății Cultural-Științifice ”Vasile Alecsandri” din Bacău, solicită efectuarea a 
două ore săptămânal, cu plată, începând cu data de 1 februarie 2016, pentru realizarea 
emisiunilor TV din cadrul Laboratorului media al Universității. 

8. S-a aprobat cererea prin care domnul lector Iulian Furdu solicită acordarea unui spor de 15% la 
salariul de bază, din venituri proprii, ca urmare a administrării platformei de e-learning. 

9. S-a aprobat cererea prin care domnul lector Cosmin-Ion Tomozei solicită acordarea unui spor de 
15% la salariul de bază, din venituri proprii, ca urmare a administrării platformei de e-learning. 

10. S-a luat cunoștință de referatul prin care domnul prof. Gheorghe Stan solicită revizuirea, în 
cazul conducătorilor de doctorat, a valorii pragului punctajului pentru acordare spor 10% la 
salariu. Domnul președinte propune revizuirea metodologiei de către doamna prorector prof. 
Elena Nechita. 

11. S-a aprobat Raportul privind accesul la informații de interes public pentru anul 2015. 
12. S-a luat cunoștință de Situația studenților doctoranzi care beneficiază de burse din venituri 

proprii, plătite în anul 2015. 
 

 Avizat,           Întocmit, 
 Preşedintele şedinţei           Secretar Senat 
 
 Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF           Carmen-Coca BALABAN 
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Aprobat, 

               Preşedintele Senatului 
      

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


