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MINUTA 
Şedinţei extraordinare a  

Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 
din 08 martie 2016 

 
 

1. S-a validat rezultatul votului pentru funcţia de Rector al Universităţii, prezentat în 
procesului-verbal nr. 4117 al Comisiei de alegeri. În conformitate cu prevederile 
Regulamentului de alegeri, domnul prof. univ. dr. ing. Schnakovszky Carol a fost desemnat 
câştigător, întrunind un număr de voturi mai mare decât majoritatea simplă a celor prezenţi 
la vot. 

2. S-a aprobat Regulamentul privind organizarea, deşfăşurarea şi finanţarea cercetării 
ştiinţifice, R-11.05-02_4.0. 

3. S-a aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Institutului de Cercetare, 
Dezvoltare, Inovare, Consultanţă şi Transfer Tehnologic (ICDICTT) al Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău, R-11.05-04_2.0. 

4. S-a aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Editurii ,,ALMA MATER” a 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-11.06-01_4.0. 

5. S-au aprobat:  
• Referatul nr. 3825 privind transformarea posturilor în vederea promovării 

personalului didactic auxiliar şi nedidactic; 
• Situaţia majorărilor salariale şi a promovărilor la grad superior, propuse în urma 

evaluării personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru anul 2015, nr. 3827; 
• Lista nr. 3824 cu personalul care beneficiază de spor din venituri proprii, la data de 

01.03.2016.  
6. S-a aprobat completarea Regulamentului de organizare a examenelor de finalizare a 

programelor de studii universitare şi postuniversitare şi a altor cursuri 2015-2016, cu 
Anexa 1- Modalitatea de susţinere a examenului de finalizare a studiilor de licenţă – proba 1, 
cu precizările primite de la cele cinci facultăţi:  

• Facultatea de Inginerie (ref. nr. 3323), Facultatea de Litere (ref. nr. 3346) şi 
Facultatea de Ştiinţe (ref. nr. 4020) – proba 1 se desfăşoară oral; 

• Facultatea de Ştiinţe Economice (ref. nr. 3111) – proba 1 – test grilă; 
• Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării Sportului şi Sănătăţii (ref. nr. 3155) – test grilă/ 

probă scrisă. 
7. S-a validat numirea doamnei prof.univ.dr.ing. Luminiţa Bibire în funcţia de director al 

departamentului de Ingineria Mediului şi Inginerie Mecanică, loc rămas vacant după demisia 
domnului prof.dr.ing. Valentin Nedeff, ales în funcţia de preşedinte al Senatului, (extras din 
procesul-verbal al Consiliului Facultăţii de Inginerie, nr. 3750). 

8. S-a aprobat solicitarea domnului prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin Nedeff  de a face parte din 
Comisia CNATDCU pentru domeniul Ingineria Mediului. 

9. S-a luat cunoştinţă de adresa nr. 3839 a Colegiului Fondatorilor Universităţii „George 
Bacovia” din Bacău, prin care se  iniţiază propunerea de fuziune a celor două instituţii de 
învăţământ superior băcăuane, începând cu anul universitar 2016 – 2017. S-a aprobat 
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iniţierea demersurilor necesare pentru realizarea fuziunii, după primirea unui punct de 
vedere favorabil de la MENCŞ şi de la avocaţii experţi, privind problemele de patrimoniu, 
membri fondatori, programe de studii, cadre didactice, studenţi. 

10. S-a aprobat propunerea domnul prof.univ.dr.ec. Mihai Deju ca, procesele-verbale ale 
şedinţelor Senatului să fie transmise senatorilor prin e-mail de către secretariatul Senatului. 

11. S-a solicitat de către domnul conf.univ.dr. Dobreci Lucian Daniel modificarea procedurii 
PO 06.02 - Procesul de evaluare a cadrelor didactice. S-a  precizat că toate propunerile de 
îmbunătăţire a procesului de evaluare a cadrelor didactice, vor fi înaintate spre analiză 
Comisiei pentru programe de studii, perfecţionarea şi evaluarea personalului didactic şi 
activităţi studenţeşti pentru formularea unui punct de vedere unitar. 

12. S-au aprobat solicitările a 2 (doi) studenţi de la Universitatea „George Bacovia” din 
Bacău, de a se înscrie şi a susţine examenul de licenţă la Universitatea noastră, în cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe Economice, respectiv: 

• Cojocaru Marius Gabriel –program de studii CIG; 
• Anchidin Cristi – program de studii marketing. 

13. S-a aprobat participarea cu statut de invitat permanent (fără drept de vot) la sedinţele 
Senatului, a studentului Cucerescu Ion desemnat prin procesului-verbal nr. 3441 ca 
reprezentant al studenţii străini în Senat. 

 
 
 
 
 
 Avizat,                              Întocmit, 

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

 

 
 
 
 
 
 

Aprobat, 
Preşedinte Senat 

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

 


