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MINUTĂ
Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din 22 mai 2014

1. S-a aprobat în unanimitate Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile
de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 20142015, R-05-12, E9R0, nr. de înregistrare 6771.
2. S-a aprobat Regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a programelor de studii
universitare și postuniversitare și a altor cursuri 2013-2014, R-05-13, E6R0, nr. de
înregistrare 6770. Domnul rector aduce la cunoștința membrilor Senatului că examenul de
finalizare a studiilor se va susține de 3 ori într-un an calendaristic.
3. S-a aprobat referatul 6522, prin care domnul rector propune completarea Regulamentului de
normare și salarizare, R-12.01-02, E5R5, nr. 957/23.01.2014, prin introducerea la art. 17, a
unui nou aliniat, litera o), conținând textul: Norma didactică va fi de 16 ore convenționale
pe săptămână, indiferent de gradul didactic (de la asistent până la profesor), fără a se ține
seama de prevederile art. 1, punctele (9), (10), (13) și (14).
4. S-au aprobat, în unanimitate, comisiile de finalizare la studiile universitare de Licență și
Masterat pentru promoția 2014, după cum urmează:
Facultatea de Inginerie (adresă nr. 6639):
Studii universitare de licență: Programe de studii: Tehnologia construcţiilor de maşini,
Ingineria şi managementul calităţii, Design Industrial: președinte: Prof. dr. ing. Gheorghe
PINTILIE, membri: Prof. dr. ing. Ion CRISTEA, Conf. dr. ing. Bogdan-Alexandru
CHIRIŢĂ, Conf. dr. ing. Ionel-Crinel RAVEICA, secretar: asist. dr. ing. Eugen
HERGHELEGIU, membru supleant: șef lucrări dr.ing. Maria-Crina RADU. Program de
studii: Inginerie Biochimică: președinte: Prof. dr. ing. Valentin ZICHIL, membri: Prof. dr.
Adriana-Luminiţa FÎNARU, Prof. dr. ing. Lucian-Gheorghe GAVRILĂ, Conf. dr. ing.
Lăcrămioara RUSU, secretar: Şef lucrări dr. ing. Irina-Claudia ALEXA, membru supleant:
șef lucrări dr. Ioana-Adriana Ștefănescu. Program de studii: Ingineria produselor
alimentare: președinte: prof.dr.ing. Luminița BIBIRE, membri: Prof. dr. ing. Ileana-Denisa
NISTOR, Şef lucrări dr. ing. Vasilica-Alisa ARUŞ, șef lucrări dr. ing. Ana-Maria ROŞU,
secretar: Asistent dr. ing. Cristina-Gabriela GRIGORAŞ, membru supleant: șef lucrări dr.
ing. Nicoleta PLATON. Program de studii: Inginerie economică în domeniul mecanic:
președinte: Prof. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY, membri: Prof. dr. ing. Gheorghe
PINTILIE, Prof. dr. ing. Valentin ZICHIL, conf. dr. ing. Liliana TOPLICEANU, secretar:
șef lucrări ec. dr. ing. Aurelian ALBUŢ, membru supleant: șef lucrări dr.ing. Radu
CĂLIMAN. Program de studii: Energetică Industrială: președinte: conf. dr. ing. IrinaLoredana IFRIM, membri: prof. dr. ing. Gheorghe HAZI, prof. dr. ing. Tudor SAJIN, șef
lucrări dr. ing. Roxana-Margareta GRIGORE, secretar: asist. dr. ing. Sorin VERNICA,
membru supleant: conf.dr.ing. Mihai PUIU-BERIZINTU. Program de studii: Mecatronică:
președinte: prof. dr. ing. Gheorghe BRABIE, membri: prof. dr. ing. Gheorghe STAN, prof.
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dr. ing. Adrian-Stelian GHENADE, prof. dr. ing. Petru LIVINŢI, secretar: șef lucrări dr. ing.
Petru-Gabriel PUIU, membru supleant: prof.dr.ing. Vasile PUIU. Program de studii:
Tehnologia informaţiei: președinte: prof. dr. Neculai-Doru MIRON; membri: prof. dr. ing.
George CULEA, prof. dr. ing. Dan ROTAR, șef lucrări dr. ing. Eusebiu PRUTEANU,
secretar: șef lucrări dr. ing. Sorin POPA, membru supleant: șef lucrări dr.ing. Petru-Gabriel
PUIU. Program de studii: Ingineria şi protecţia mediului în industrie: președinte: prof.
dr.ing. George CULEA, membri: prof. dr. ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF, prof. dr. ing.
Gabriel-Octavian LAZĂR, conf. dr. ing. Mirela PANAINTE – LEHĂDUŞ, secretar: asistent
dr. ing. Narcis BÂRSAN, membru supleant: prof.dr.ing. Marius STAMATE. Program de
studii: Echipamente pentru procese industriale: președinte: conf. dr. ing. Mihai PUIUBERIZINTU, membri: prof. dr. ing. Luminiţa BIBIRE, prof. dr. ing. Carol
SCHNAKOVSZKY, conf. dr. ing. Emilian-Florin MOŞNEGUŢU, secretar: asistent dr. ing.
Claudia TOMOZEI, membru supleant: prof.dr.ing. Gheorghe PINTILIE. Studii
universitare de master. Program de studii - Concepţie, sinteză, analiză de molecule de
interes biologic/ Conception, synthese, analyse de molecules d’interet biologique:
președinte: prof. dr. Adriana-Luminiţa FÎNARU, membri: prof. dr. ing. Lucian-Gheorghe
GAVRILĂ, conf. dr. ing. Lăcrămioara RUSU, conf. dr. Irina-Loredana IFRIM, secretar: șef
lucrări dr. ing. Oana-Irina PATRICIU, membru supleant: șef lucrări dr.ing. Mirela
SUCEVEANU. Program de studii – Managementul protecţiei mediului în industrie:
președinte: prof.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF, membri: prof. dr. ing. Gabriel-Octavian
LAZĂR, prof. dr. ing. Marius STAMATE, conf. dr. ing. Mirela PANAINTE – LEHĂDUŞ,
secretar: conf. dr. ing. Emilian-Florin MOŞNEGUŢU, membru supleant prof.dr.ing.
Luminița BIBIRE.
5. S-a aprobat referatul 7058, prin care Facultatea de Litere propune comisiile de examen de
finalizare a studiilor, pentru anul 2013-2014. Studii universitare de licență. Program de
studii: Limba și literatura engleză: președinte – conf.univ.dr. Ioan Dănilă, membri –
conf.univ.dr. Ioan Sava, lector univ.dr. Nadia Morărașu, lector univ.dr. Andreia-Irina Suciu,
secretar – asist.univ.dr. Cătălina Bălinișteanu, membru supleant – lector univ.dr. Mariana
Tîrnăuceanu. Program de studii: Limba și literatura franceză: președinte – conf.univ.dr.
Elena Bonta, membri – conf.univ.dr. Emilia Munteanu, conf.univ.dr. Simina Mastacan,
lector univ.dr. Maricela Strungariu, secretar – lector univ.dr. Veronica Grecu, membru
supleant: lector univ.dr. Raluca Bălăiță. Program de studii: Limba și literatura română:
președinte – prof.univ.dr. Doina Cmeciu, membri – prof.univ.dr. Vasile Spiridon, lector
univ.dr. Petronela Savin, lector univ.dr. Nicoleta Popa, secretar – lector univ.dr. Amalia
Petrovici, membru supleant – lector univ.dr. Adrian Jicu. Program de studii: Comunicare și
relații publice: președinte – prof.univ.dr. Adriana-Gertruda Romedea, membri –
conf.univ.dr. Gabriel Mardare, lector univ.dr. Cristina Cârtiță-Buzoianu, lector univ.dr.
Brândușa Amălăncei, secretar – asist.univ.dr. Florinela Floria, membru supleant – lector
univ.dr. Monica Pătruț. Studii universitare de master. Programele de studii: Limba
engleză. Practici de comunicare în limba engleză. Culturi și literaturi anglofone. Practici
discursive: președinte: prof.univ.dr. Vasile Spiridon, membri: prof.univ.dr. Doina Cmeciu,
conf.univ.dr. Elena Bonta, lector univ.dr. Elena Ciobanu, secretar: lector univ.dr. Mihaela
Culea. Programul de studii: Limba franceză. Practici de comunicare în limba franceză:
președinte: conf.univ.dr. Ioan Dănilă, membri: conf.univ.dr. Simina Mastacan, lector
univ.dr. Maricela Strungariu, lector univ.dr. Veronica Grecu, secretar – lector univ.dr.
Raluca Bălăiță. Programele de studii: Cultură și literatură română. Discurs și comunicare:
președinte: conf.univ.dr. Emilia Munteanu, membri: lector univ.dr. Violeta Popa, lector
univ.dr. Adrian Jicu, lector univ.dr. Petronela Savin, secretar: lector univ.dr. Raluca Falița,
membru supleant: lector univ.dr. Nicoleta Popa. Programul de studii postuniversitare de
master: Științe ale comunicării și ale limbajului: președinte – prof.univ.dr. Vasile Spiridon,
membri – prof.univ.dr. Doina Cmeciu, conf.univ.dr. Elena Bonta, lector univ.dr. Elena
Ciobanu, secretar – lector univ.dr. Mihaela Culea.
6. S-a aprobat referatul 6731, prin care Facultatea de Științe propune comisiile de examen de
finalizare a studiilor, pentru anul 2013-2014. Studii universitare de licență. Program de
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studii: Matematică: președinte – conf.univ.dr. Maria Prisecaru, membri – conf.univ.dr.
Marcelina Mocanu, conf.univ.dr. Valer Nimineț, conf.univ.dr. Manuela Gîrțu, secretar –
asist.univ.dr. Otilia Lungu, membru supleant: lector univ.dr. Carmen Popescu. Program de
studii: Informatică IF și IFR: președinte – conf.univ.dr. Ferdinant Pricope, membri –
conf.univ.dr. Bogdan Pătruț, lector univ.dr. Iulian Furdu, lector univ.dr. Gloria-Cerasela
Crișan, secretar – lector univ.dr. Dan Popa, membru supleant: lect.univ.dr. Simona Vârlan.
Program de studii: Pedagogia învățământului primar și preșcolar: președinte –
prof.univ.dr. Adriana-Gertruda Romedea, membri – conf.univ.dr. Constanța Dumitriu, lector
univ.dr. Costică Lupu, lector univ.dr. Adrian-Gelu Jicu, secretar – lector univ.dr. Liliana
Mâță, membru supleant: conf.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu. Program de studii:
Biologie: președinte – conf.univ.dr. Marcelina Mocanu, membri – lect.univ.dr. Camelia
Ureche, lector univ.dr. Milian Gurău, lector univ.dr. Roxana Voicu, secretar – lector univ.dr.
Daniela Nicuță, membru supleant: prof.univ.dr. Ioan-Viorel Rați. Studii universitare de
master. Program de studii: Informatică aplicată în științe și tehnologie: președinte –
prof.univ.dr. Ioan-Viorel Rați, membri – conf.univ.dr. Bogdan Pătruț, lector univ.dr. GloriaCerasela Crișan, lector univ.dr. Iulian Furdu, secretar – lector univ.dr. Simona Vârlan,
membru supleant: lect.univ.dr. Dan Popa. Program de studii: Valorifiocarea resurselor
biologice și protecția mediului: președinte – conf.univ.dr. Elena Nechita, membri –
conf.univ.dr. Ferdinant Pricope, conf.univ.dr. Maria Prisecaru, conf.univ.dr. Dorel Ureche,
secretar – lector univ.dr. Ionuț-Viorel Stoica, Membru supleant: lect.univ.dr. Milian Gurău.
7. S-a aprobat referatul 7063, prin care Facultatea de Științe Economice propune comisiile și
calendarul pentru examenele de finalizare a studiilor. Studii universitare de licență.
Program de studii: Contabilitate și informatică de gestiune: președinte – prof.univ.dr.ing.ec.
Ovidiu-Leonard Turcu, membri – conf.univ.dr. Mircea Muntean, conf.univ.dr. Daniel Botez,
conf.univ.dr. Elena Nechita, lector univ.dr. Aristița Rotilă, secretar – lector univ.dr. Simona
Dragomirescu. Program de studii: Marketing: președinte – prof.univ.dr. Mihai Deju,
membri – prof.univ.dr. Eugenia Harja, conf.univ.dr. Marcela-Cornelia Danu, conf.univ.dr.
Laura-Cătălina Țimiraș, conf.univ.dr. Bogdan-Vasile Nichifor, conf.univ.dr. DianaMagdalena Prihoancă, secretar – lector univ.dr. Luminița-Iulia Zaiț. Studii universitare de
master. Program de studii: Contabilitate, audit și informatică de gestiune: președinte –
prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard Turcu, membri – conf.univ.dr. Mircea Muntean,
conf.univ.dr. Daniel Botez, lector univ.dr. Aristița Rotilă, secretar – lector univ.dr. Doina
Păcurari. Program de studii: Marketing și comunicare în afaceri: președinte – prof.univ.dr.
Mihai Deju, membri – prof.univ.dr. Eugenia Harja, conf.univ.dr. Marcela-Cornelia Danu,
conf.univ.dr. Laura-Cătălina Țimiraș, conf.univ.dr. Bogdan-Vasile Nichifor, conf.univ.dr.
Diana-Magdalena Prihoancă, secretar – lector univ.dr. Luminița-Iulia Zaiț.
8. S-a aprobat referatul 6756, prin care Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și
Sănătății propune comisiile de finalizare a studiilor pentru promoția 2014. Studii
universitare de licență. Program de studii: Educație fizică și sportivă (IF și IFR):
președinte – conf.univ.dr. Nela-Tatiana Balint, membri – prof.univ.dr. Dănuț-Nicu MârzaDănilă, prof.univ.dr. Gloria Rață, conf.univ.dr. Eftene Alexandru, conf.univ.dr. Dan-Iulian
Alexe, secretar – asist.univ.dr. Alexandra-Gabriela Milon. Program de studii: Sport și
performanță motrică: președinte – conf.univ.dr. Marinela Rață, membri – prof.univ.dr.
Tatiana Dobrescu, prof.univ.dr. Gheorghe Balint, prof.univ.dr. Cătălina Ababei, lector
univ.dr. Vasile-Cătălin Ciocan, secretar – lector univ.dr. Mihai-Adrian Sava. Program de
studii: Kinetoterapie și motricitate specială (ID și IFR): președinte – prof.univ.dr. Tatiana
Dobrescu, membri – prof.univ.dr. Doina Mârza-Dănilă, conf.univ.dr. Daniel-Lucian
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Dobreci, conf.univ.dr. Gabriela Ochiană, conf.univ.dr. Marinela Rață, secretar –
asist.univ.dr. Ana-Maria Zaharia. Studii universitare de master. Program de studii:
Activități motrice, curriculare și de timp liber: președinte - prof.univ.dr. Cătălina Ababei,
membri – prof.univ.dr. Dănuț-Nicu Mârza-Dănilă, prof.univ.dr. Silviu Șalgău, prof.univ.dr.
Tatiana Dobrescu, conf.univ.dr. Bogdan-Constantin Rață, secretar – lector univ.dr. CristianCorneliu Drăgoi. Program de studii: Performanţă sportivă: preşedinte – conf.univ.dr. DanIulian-Alexe, membri – prof.univ.dr. Gloria Rață, prof.univ.dr. Gheorghe Balint,
prof.univ.dr. Florin Grapă, conf.univ.dr. Eftene Alexandru, secretar – lector univ.dr. Ovidiu
Galeru. Program de studii: Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională: președinte
– prof.univ.dr. Radu Ababei, membri – prof.univ.dr. Doina Mârza-Dănilă, conf.univ.dr.
Daniel-Lucian Dobreci, conf.univ.dr. Gabriela Ochiană, conf.univ.dr. Gabriela Raveica,
secretar – lector univ.dr. Gabriel-Stănică Lupu.
9. S-a aprobat referatul 6527, prin care domnul prof. Lazăr, în calitate de conducător de
doctorat, propune comisia de susținere a tezei de doctorat a doctorandei Zîrnea Sorina:
președinte – prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky – Universitatea ”Vasile Alecsandri” din
Bacău, coordonator lucrare – prof.univ.dr.ing. Gabriel-Octavian Lazăr – Universitatea
”Vasile Alecsandri” din Bacău, referenți oficiali – prof.univ.dr.ing. Gheorghe Sin –
președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheoghe Ionescu-Șișești” din
București, prof.univ.dr.ing. Vladimir Rojanschi – Universitatea Ecologică din București,
prof.univ.dr.ing. Valentin Nedeff – Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău.
10. S-a aprobat referatul 6528, prin care domnul prof. Lazăr, în calitate de conducător de
doctorat, propune comisia de susținere a tezei de doctorat a doctorandului Vasilache Traian:
președinte – prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky – Universitatea ”Vasile Alecsandri” din
Bacău, coordonator lucrare – prof.univ.dr.ing. Gabriel-Octavian Lazăr – Universitatea
”Vasile Alecsandri” din Bacău, referenți oficiali – prof.univ.dr.ing. Vladimir Rojanschi –
Universitatea Ecologică din București, prof.univ.dr.ing. Maricel Agop – Universitatea
Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, prof.univ.dr.ing. Valentin Nedeff – Universitatea ”Vasile
Alecsandri” din Bacău.
11. S-a aprobat referatul 6541, prin care domnul prof. Brabie, în calitate de conducător de
doctorat, propune comisia de susținere a tezei de doctorat a doctorandului Robert-Ștefănuț
Teacă: președinte – prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky – Universitatea ”Vasile
Alecsandri” din Bacău, conducător științific – prof.univ.dr.ing. Gheorghe Brabie –
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, referenți oficiali – prof.univ.dr.ing. Cătălin
Fetecău – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prof.univ.dr.ing. Cristina Mohora –
Universitatea „Politehnica” din București, prof.univ.dr.ing. Gheorghe Pintilie –
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău.
12. S-a aprobat referatul 6312, prin care domnul prof. Stan, în calitate de conducător de doctorat
al doctorandului ing. Pascu Marius, propune comisia pentru susținerea publică a tezei de
doctorat, în următoarea componență: președinte – prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovsyky –
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, conducător științific – prof.univ.dr.ing.
Gheorghe Stan – Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, referenți oficiali –
prof.univ.dr.ing. Eugen Carata – Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași,
prof.univ.dr.ing. Gheorghe Oancea – Universitatea „Transilvania” din Brașov,
prof.univ.dr.ing. Gheorghe Pintilie – Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău.
13. S-a aprobat referatul 6871, prin care domnul prof. Stan, în calitate de îndrumător de
doctorat, propune comisia de susținere a tezei de doctorat realizată de doctorandul ing.
Adrioaia Dragoș-Alexandru: președinte – prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky –
Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, conducător științific – prof.univ.dr.ing.
Gheorghe Stan – Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, referenți oficiali –
prof.univ.dr.ing. Gheorghe Nagîț – Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași,
prof.univ.dr.ing. Ionel Starețu – Universitatea ”Transilvania” Brașov, prof.univ.dr.ing.
Adrian Ghenadi – Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău.
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14. S-au aprobat Planurile de învățământ de la programele de studii universitare de licență TCM
(nr. 6829), IPMI (nr. 6923), EI (nr. 6924), IPA (nr. 7024) de la Facultatea de Inginerie,
conform recomandărilor ARACIS.
15. S-a aprobat Dosarul de acordare a titlului de DHC domnului prof.univ.dr.ing. Nicolay
Petrov Mihailov, de la Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse, Bulgaria, nr. înregistrare
6687. Comisia are următoarea componență: președinte: Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin
NEDEFF – Rector Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău; membri: Prof.univ.dr.ing.
Gabriel-Octavian LAZĂR – Președinte Senat Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău;
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA – Prorector cu programe de învățământ și
activități studențești, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău; Conf.univ.dr. MarcelaCornelia DANU – Prorector cu strategii economice și de calitate, Universitatea ,,Vasile
Alecsandri” din Bacău; Conf.univ.dr. Elena NECHITA – Prorector cu programe de cercetare
și relații internaționale, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău; Lect.univ.dr. Cristina
CÎRTIȚĂ-BUZOIANU – Prorector cu etica și imaginea Universității, Universitatea ,,Vasile
Alecsandri” din Bacău; Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY – Decan Facultatea de
Inginerie, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău; Conf.univ.dr. Simina MASTACAN
– Decan Facultatea de Litere, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău; Prof.univ.dr.
Mihai TALMACIU – Decan Facultatea de Științe, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din
Bacău; Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU – Decan Facultatea de Științe
Economice, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău; Prof.univ.dr. Dănuț-Nicu
MÂRZA-DĂNILĂ – Decan Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății,
Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău.
16. S-a aprobat anexa la adresa 6991, prin care se comunică inspectoratelor școlare județene din
Bacău și județele vecine, cât și organizațiilor rome din aceste județe cifrele de școlarizare de
la buget pentru anul 2014-2015, dar și repartiția celor 15 locuri destinate candidaților romi.
17. S-au aprobat anexele la adresa 7025, prin care se comunică MEN repartiția cifrelor de
școlarizare primite cu susținere de la bugetul de stat, atât pentru cetățenii români, cât și
pentru romi și etnicii români de peste hotare. Această distribuție va deveni Declarația
rectorului pentru admiterea 2014 și se va afișa pe site-ul Universității și la avizierul
Universității de la intrarea în Corpul D.
18. S-a aprobat referatul 7062, prin care Facultatea de Științe solicită înființarea masterului cu
titlul Biologie medicală.

Avizat,
Preşedintele şedinţei

Întocmit,
Secretar Senat

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

Carmen-Elena OLARU

Aprobat,
Preşedintele Senatului
Prof.univ.dr.ing. Gabriel-Octavian LAZĂR
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