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

 din data de 09 iunie 2016 
 
 

1. S-a aprobat Planul strategic instituţional, bazat pe planul managerial al Rectorului, care cuprinde 
obiectivele pentru perioada 2016-2020.  

2. S-a aprobat Programul operaţional pentru anul 2016, componentă a planului strategic al Universităţii pe 
perioada 2016-2020.  

3. S-a aprobat revizia 4, ediţia 10 a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de 
studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi la cursurile de specializare pentru anul 
universitar 2016-2017 (adresa nr. 9186). 

4. S-a aprobat Comisia de admitere la nivel de Universitate, în următoarea componenţă (conform art. 15 al 
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de 
master şi de doctorat şi la cursurile de specializare pentru anul universitar 2016-2017): 
Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY – Rectorul Universităţii; 
Membri: Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia DANU – prorector; 

    Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA – prorector; 
    Prof.univ.dr. Dănuţ-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ – prorector; 
    Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIŢĂ-BUZOIANU – prorector; 
    Prof.univ.dr. Elena NECHITA – prorector; 
    Prof.univ.dr. Adriana-Luminiţa FÎNARU - director CSUD,  
    Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ – Director General Administrativ; 
    Ing. Adrian-Laurenţiu APĂVĂLOAEI - Secretar Şef Universitate; 

Secretar – Ileana BOTEZATU. 
5. S-a aprobat actualizarea Regulamentelor privind activitatea didactică şi activitatea profesională a 

studenţilor din Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău conform solicitării doamnei prof.univ.dr. 
Adriana-Gertruda Romedea – prorector pentru programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti (adresa 
nr. 9737).  

6. S-a aprobat înlocuirea doamnei conf.univ.dr. Veronica-Loredana Grecu cu doamna lector univ.dr. 
Raluca Bălăiţă, în comisia examenului de finalizare a studiilor la Limba şi Literatura franceză, sesiunea 
iunie 2016 - Facultatea de Litere (adresa nr. 9732).  

7. Senatul a luat cunoştinţă că pentru locul vacantat în Senat prin numirea în funcţia de Rector al 
Universităţii, a domnului prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky, departamentului IMSI, a desemnat drept 
candidat pe doamna şef  lucrări dr.ing. Radu Crina Maria (adresa nr. 8939 - extras  din procesul-verbal al 
şedinţei de Consiliu al Facultăţii de Inginerie din data de 31.05.2016). 

8. S-a aprobat înlocuirea în comisia examenului de disertaţie la programul de studii de master -
Managementul şi optimizarea echipamentelor de proces (departamentului IMIM din cadrul Facultăţii de 
Inginerie), a prof.univ.dr.ing. Valentin Nedeff cu prof.univ.dr.ing. Valentin Zichil, din motive de 
incompatibilitate (adresa nr. 8939). 

9. S-a aprobat înlocuirea, din biroul electoral pentru alegerea membrilor în Consiliul Facultăţii de Inginerie 
din 16 iunie 2016, a doamnei Cornelia Cristea, secretar şef al Facultăţii de Inginerie, cu Aurelia Pavel, 
secretar în cadrul aceleiaşi facultăţi (conform adresă nr. 9719) şi a doamnei Mihaela Nedeff, 
administrator şef al Facultăţii de Inginerie, cu ing. Silviu Chiriac, responsabil UMS al aceleiaşi facultăţi 
(adresă 9785). 

10. S-a aprobat demararea procedurilor de acreditare a programului de studii universitare de master 
,,DEZVOLTARE DURABILĂ” în domeniul ,,Ingineria mediului” (solicitare a Departamentul IMIM,  
transmisă prin adresa nr. 9717).  
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11. S-a aprobat acreditarea la nivelul UBc, a Centrului de cercetare ,,Ingineria şi protecţia mediului” (adresa 
nr. 9716, a Departamentului IMIM din cadrul Facultăţii de Inginerie).  

12. Senatul a luat cunoştinţă despre încheierea mandatului de senator al studentului-doctorand Mihai-
Cosmin Belciu prin susţinerea tezei de doctorat. Pe locul rămas vacant, studenţii din cadrul Şcolii 
Doctorale, au ales ca reprezentant în Senat, pe studenta-doctorand Florina Gh. Fabian (adresa nr. 9021, 
înaintată de Liga Studenţilor). 

13. Senatul a fost informat că s-a demarat actualizarea Cartei Universităţii, a Regulamentului de organizare 
şi funcţionare şi a Regulamentului de ordine interioară. Documentele vor fi elaborate de cei cinci 
prorectori împreună cu celelalte servicii ale Universităţii.  

14. S-a informat Senatul că s-a aprobat acordarea plăţilor restante, din perioada octombrie 2008 – 13 mai 
2011, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar. Se aşteaptă normele de aplicare a Legii 85/ 2016 
precum şi identificarea sursei de acoperire a acestor plăţi.  

 
 

 
 Avizat,                              Întocmit, 

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

 
 
 
 

 
 

 


