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M I N U T Ă 
Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din 28 octombrie 2014 
 

1. S-a aprobat revizia Regulamentului de acordare a burselor pentru studenții români, din 
fonduri de la buget, și pentru toți studenții, din venituri proprii, R-05-16, E3R3, înregistrat 
cu nr. 17957. 

2. S-a aprobat Regulamentul privind activitatea didactică și activitatea profesională a 
studenților din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău - ciclul de studii universitare 
de licență, R-05-10, E5R0, înregistrat cu nr. 17958. 

3. S-a aprobat revizia Regulamentului de normare și salarizare, R-12.01-02, E5R6, înregistrat 
cu nr. 17959. 

4. S-a aprobat cu 31 de voturi pentru, un vot împotrivă (domnul prof. Sajin) și două abțineri 
(domnii prof. Grapă și lector Jicu) Regulamentul de autoevaluare a performanțelor în 
cercetare a cadrelor didactice de la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, R-06-02, 
E4R0, înregistrat cu nr. 18011.  

5. S-a aprobat, în unanimitate, referatul 17722, prin care Facultatea de Inginerie propune 
posturile didactice care se vor scoate la concurs în semestrul I al anului universitar 2014-
2015. Departamentul de ingineria mediului și inginerie mecanică: poz. 11 – șef lucrări, cu 
disciplinele: Știința solului, Optimizarea exploatării echipamentelor de proces, Metode de 
analiză și diagnosticare a calității solului, Informatică în ingineria mediului, Ingineria și 
protecția mediului în industrie, Ingineria și protecția mediului în industrie, Calitatea și 
securitatea mediului, Echipamente și tehnologii neconvenționale pentru industrii de proces, 
Structuri industriale competitive; Poz. 12 – șef lucrări, cu disciplinele: Cerințe de apă și 
calitatea surselor de apă/ Gestiunea resurselor de apă, Metode de analiză și diagnosticare a 
calității apei, Valorificarea superioară a resurselor, Ergonomie, Sisteme moderne de 
monitorizare a mediului industrial; Poz. 13 – șef lucrări, cu disciplinele: Calitatea aerului, 
Metode de analiză și diagnosticare a calității aerului, Elaborarea și evaluarea proiectelor de 
mediu, Reglementări și normative de mediu, Metode moderne de monitorizare a proceselor 
industriale, Dezvoltare durabilă; Poz. 14 – șef lucrări, cu disciplinele: Ape uzate și nămoluri  
de epurare, Sisteme de colectare și transport ape uzate, Valorificarea superioară a resurselor, 
Gestionarea deșeurilor, Optimizarea proceselor industriale. Departamentul de ingineria și 
managementul sistemelor mecanice. Poz. 7 – conferențiar, cu disciplinele: Management, 
Management strategic, Management de proiect, Management de proiect, Managementul 
proiectelor complexe, Eficiența investițiilor și a capitalului fix, Piețe financiare și tranzacții 
bursiere. Departamentul de ingineria și managementul sistemelor industriale Poz. 9 – șef 
lucrări, cu disciplinele: Proiectarea asistată de calculator, Fabricația asistată de calculator, 
Creativitate tehnică, Informatică aplicată 2. 

6. S-a aprobat, în unanimitate, referatul 17921, prin care Facultatea de Litere propune posturile 
didactice ce se vor scoate la concurs în semestrul I, al anului universitar 2014-2015. 
Departamentul de limba și literatura română și științe ale comunicării, poz. 4, conferențiar, 
cu disciplinele: Filosofia spaţiului public, Filosofia comunicării, Deontologia comunicării 
publice, Etică şi deontologie profesională, Fundamente ale ştiinţelor sociale. 
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7. S-a aprobat, în unanimitate, referatul 17952, prin care Facultatea de Științe propune posturile 
didactice care se vor scoate la concurs în semestrul I, al anului universitar 2014-2015. 
Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Educaţiei, poz. 4, profesor, cu 
disciplinele: Fundamentele pedagogiei, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, 
Teoria şi metodologia instruirii, Pedagogii alternative; poz. 20, lector, cu disciplinele: 
Programare avansată pe platforma .NET pentru specialiştii în economie, Tehnologii 
multimedia pentru comunicare online, Algoritmi şi structuri de date, Baze de date, 
Programare orientată pe obiecte, Operare pe calculator. 

8. S-a aprobat, în unanimitate, referatul 17922, prin care Facultatea de Științe Economice 
propune posturile didactice care se vor scoate la concurs în semestrul I, al anului universitar 
2014-2015. Departamentul de marketing și management. Poz. 11, lector, cu disciplinele: 
Bazele administrării afacerilor, Etica în afaceri, Management intercultural, Managementul 
producţiei şi serviciilor, Antreprenoriat, Marketing turistic, Tranzacţii internaţionale şi pieţe 
de capital, Tehnici de negociere/Comunicare şi negociere comercială.  

9. S-a aprobat, referatul 17544, prin care doamna conf. Lazăr propune comisia de doctorat 
pentru doctoranda Manea (Răducanu) Dumitra, în următoarea componență: președinte – 
prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky, conducător științific – conf.univ.dr.ing. Iuliana-
Mihaela Lazăr, referent oficial – prof.univ.dr.ing. Maria Gavrilescu – Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” din Iași, referent oficial – prof.univ.dr. Geta Rîșnoveanu – Universitatea 
din București, referent oficial – prof.univ.dr.ing. Valentin Nedeff. 

10. S-a aprobat referatul 14013, prin care doamna Anghel, șeful Serviciului bibliotecă, propune 
tarifele pentru anul universitar 2014-2015. 

11. S-a aprobat referatul 14317, prin care Facultatea de Litere solicită modificarea numărului 
minim de studenți pentru organizarea masteratului Comunicare în spațiul public la 20 de 
studenți în loc de 25. 

12. S-a aprobat referatul 14553, prin care domnul conf. Botez solicită susținerea de activități 
didactice la Academia de Studii Economice din București, în anul universitar 2014-2015. 

13. S-a aprobat referatul 14781, prin care doamna conf. Raveica solicită efectuarea de activități 
didactice la Universitatea Politehnica din București, în anul universitar 2014-2015. 

14. S-a aprobat referatul 14497, prin care domnul lector Ciocan solicită susținerea de activități 
didactice la Școala „Alexandru cel Bun” din Bacău, în anul școlar 2014-2015. 

15. S-au validat rezultatele alegerii noului președinte al Asociației Liga Studențească, în urma 
demisiei președintelui Andonie Andrei-Ionuț, transmise cu adresa 14654, care este însoțită 
de procesul-verbal de alegeri nr. 14653. 

16. Domnul președinte prezintă Procesul-verbal de alegere a reprezentantului studenților din 
partea Departamentului de kinetoterapie și terapie ocupațională, înregistrat cu nr. 17963. 
Reprezentantul în Senat este studentul Bighiu Marian (Kinetoterapie, anul I). S-a validat în 
unanimitate. 

17. S-a validat în unanimitate procesul-verbal de alegere a reprezentantului studenților din 
partea Departamentului de kinetoterapie și terapie ocupațională, înregistrat cu nr. 17962. 
Reprezentantul în Consiliul FȘMSS este studentul Bighiu Marian (Kinetoterapie, anul I).  
 

 Avizat, Întocmit, 
 Preşedintele şedinţei Secretar Senat 
 
 Prof.univ.dr.ing. Gabriel-Octavian LAZĂR    Carmen-Elena OLARU 
 
 

Aprobat, 
Preşedintele Senatului 

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


