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ANUNȚ PUBLIC  

privind calendarul desfășurării alegerilor pentru funcția de Rector  

al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

mandatul 2020-2024 

 

Extras din Regulamentul privind alegerile și/sau selecțiile structurilor și funcțiilor de 

conducere din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

pentru mandatul 2019/2020 – 2023/2024 

 

Art. 9. Desfășurarea alegerilor pentru funcția de rector  

 

(1)  Desemnarea rectorului Universității prin vot universal, direct și secret al tuturor 

cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul Universității și al 

reprezentanților studenților din Senatul universitar și din Consiliile facultăților, se 

organizează dacă rezultatul referendumului din 08.04.2019 indică acest lucru. 

(2)  Pentru funcția de rector pot candida personalități științifice din țara și din 

străinătate. 

(3)  Toate activitățile privitoare la alegerea rectorului sunt coordonate de către Senatul 

nou ales al Universității. 

(4)  Anunțul public privind calendarul desfășurării alegerilor pentru funcția de rector 

se face de către președintele Senatului la data de 04.02.2020, pe pagina WEB a 

Universității și prin afișare la rectoratul Universității.  

(5)  Candidaturile (cerere de intenție, plan managerial, C.V., activitatea didactică și 

științifică) se depun la secretariatul Universității până la data de 17.02.2020. 

(6)  În perioada 18.02.2020 - 21.02.2020, Senatul Universității verifică candidaturile 

și anunță public candidații pe pagina WEB a Universității și prin afișare la 

rectoratul Universității. 

(7)  Planurile manageriale și CV-urile candidaților desemnați pentru a participa la 

alegeri sunt făcute publice din data de 24.02.2020, prin postare pe pagina WEB a 

Universității și prin afișare la rectoratul Universității. 

(8)  În ședința Senatului din 24.02.2020, este numită Comisia de alegeri, constituită 

dintr-un președinte și 5 membrii, care fac parte din Senatul universitar, cu 

următoarele atribuții: 

a) Editează listele care cuprind persoanele cu drept de vot, respectiv: cadrele 

didactice și de cercetare titulare din cadrul Universității și reprezentanții 

studenților din Senatul universitar și din Consiliile facultăților. 

b) Editează buletinele de vot pe care sunt înscrise, în ordine alfabetică, 

numele candidaților selectați pentru alegeri. 
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c) Asigură desfășurarea, supravegherea, securitatea și confidențialitatea 

procesului de votare. 

d) Efectuează numărătoarea voturilor și întocmește un proces-verbal pe care 

îl prezintă Senatului. Procesul–verbal este semnat de toți membrii 

comisiei de alegeri. 

 

(9) Alegerile pentru funcția de rector se vor desfășura în data de 09.03.2020, în Sala 

Senatului, astfel: 

 

a) Între orele 8.00 – 11.00, primul tur de alegeri. Acesta este validat dacă la 

vot se prezintă cel puțin 2/3 din totalul celor cu drept de vot, în caz contrar 

procedându-se la programarea unui nou tur de scrutin în ziua de 

10.03.2020. 

b) Între 11.00 – 12.30, numărarea voturilor și întocmirea procesului-verbal. 

Votul „pentru” se înregistrează prin netăierea cu o linie a numelui unui 

candidat și votul „contra” se înregistrează prin tăierea cu o linie a numelui 

unui candidat. 

c) Între 12.30 – 13.00, ședința Senatului universitar, în care se analizează 

rezultatul votului. Dacă se înregistrează un candidat cu un număr de 

voturi mai mare decât majoritatea simplă a celor prezenți la vot, acesta 

este declarat câștigător.  

d) În cazul în care în primul tur nu se înregistrează un câștigător, se refac 

buletinele de vot pe care se înscriu, în ordine alfabetică, primii doi clasați. 

e) Între orele 14.30 – 17.30, al doilea tur de alegeri, validat dacă la vot se 

prezintă cel puțin 2/3 din totalul celor cu drept de vot, în caz contrar 

procedându-se conform aliniatului a), punctul (9) din prezentul articol. 

f) Între orele 17.30 – 19.00, numărarea voturilor și întocmirea procesului 

verbal. Este desemnat câştigător candidatul cu cele mai multe voturi 

„pentru”. 

g) Între orele 19.00 – 19.30 ședința Senatului universitar în care se 

desemnează câștigătorul funcției de rector. 

 

Președintele Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, mandatul 2020-

2024: Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF; 

 

Membrii Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, mandatul 2020-2024: 

 

1. Prof.univ.dr. BALAN Veronica-Loredana 

2. Prof.univ.dr. BONTA Elena 

3. Conf.univ.dr.ing. CHIRIȚĂ Bogdan-Alexandru 

4. Conf.univ.dr. CÎRTIȚĂ-BUZOIANU Cristina 

5. Prof.univ.dr.ing. CULEA George 

6. Conf.univ.dr. DANU Marcela-Cornelia 

7. Prof.univ.dr. DEJU Mihai 

8. Conf.univ.dr. DOBRECI Daniel-Lucian 

9. Conf.univ.dr.ec.ing. DROB Cătălin 

10. Conf.univ.dr. DRUGĂ Luminița 
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11. Conf.univ.dr.ing. GRIGORE Roxana-Margareta 

12. Prof.univ.dr. HARJA Eugenia 

13. Ș.l.dr.ing. HERGHELEGIU Eugen 

14. Lector univ.dr. LUPU Gabriel-Stănică 

15. Conf.univ.dr. MOCANU Marcelina-Cristina 

16. Conf.univ.dr.ing. MOȘNEGUȚU Emilian-Florin 

17. Prof.univ.dr. NECHITA Elena 

18. Prof.univ.dr.ing. NISTOR Ileana-Denisa 

19. Conf.univ.dr. RAȚĂ Bogdan-Constantin  

20. Ș.l.dr.ing. SIMION Andrei-Ionuț 

21. Conf.univ.dr. ȘUFARU Constantin 

22. Conf.univ.dr. URECHE Camelia 

23. Prof.univ.dr.ing. ZICHIL Valentin 

 

24. CERBU Anca-Elena 

25. CUMATRENCO Adriana  

26. GÂRMACEA Mihai Gabriel 

27. JUGĂNARU Petronela  

28. FABIAN Gh. Florina 

29. SECIU Alex-Paul 

30. ȘERBAN Adrian Vasile 

31. ȘTEFAN Monica 

32. ZAHARIA Dorina-Roxana 

 

 

 

  

PREȘEDINTE SENAT, 

 

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

 

 

 

 

 


