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MINUTĂ
Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din 11 iunie 2015
1. S-a aprobat cu 28 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 3 abțineri Regulamentul privind
alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău pentru mandatul 2015/2016 – 2019/2020, R-02-02, E6R0 (nr. înreg.
9936), în forma propusă spre dezbatere
2. S-a aprobat revizia Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de
studii universitare și la cursurile de specializare pentru anul universitar 2015-2016, R-0512, E10R1, nr. înregistrare 9143.
3. S-a aprobat în unanimitate revizia Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-02-01, E4R1 (nr. înreg. 10137); s-a
actualizat conform prevederilor art. 213, alin. 5 din Legea 1/2011.
4. S-au aprobat în unanimitate următoarele: membrul în Biroul Electoral al Universității,
responsabil cu organizarea și desfășurarea referendumului, cu condiția ca acesta să nu
candideze la viitoarele alegeri la nicio funcție stabilită prin alegeri. De asemenea, Biroul
Electoral al Universității, mai are un reprezentant din partea studenților și consilierul juridic.
Astfel, din partea Facultății de Inginerie (referatul nr. 10073) a fost numit domnul șef
lucrări dr.ing. Narcis Bârsan; din partea Facultății de Litere (referatul nr. 10060) – domnul
prof.univ.dr. Vasile Spiridon; din partea Facultății de Științe (referatul nr. 10085) – doamna
asistent univ.dr. Roxana-Elena Ardeleanu; din partea Facultății de Științe Economice
(referatul nr. 10198) – domnul conf.univ.dr. Daniel Botez; din partea Facultății de Științe ale
Mișcării Sportului și Sănătății (referatul nr. 10083) – domnul lector univ.dr. Mihai-Adrian
Sava; din partea Asociației Ligii studențești (referatul nr. 10007) – student Mihai-Viorel
Munteanu; consilier juridic: Emil Balint.
5. S-a aprobat referatul 8706, prin care Facultatea de Inginerie propune comisia de admitere pe
facultate: preşedinte – prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky, membri – prof.univ.dr.ing.
Valentin Zichil, prof.univ.dr. ing. Gheorghe Pintilie, prof.univ.dr.ing. Luminiţa Bibire,
prof.univ.dr.ing. Gheorghe Brabie, prof.univ.dr. Neculai-Doru Miron, prof.univ.dr.ing.
George Culea, secretar – conf.univ.dr. Irina-Loredana Ifrim.
6. S-a aprobat referatul 8767, prin care Facultatea de Litere propune comisia de admitere pe
facultate: preşedinte – conf.univ. dr. Simina Mastacan, membri – conf.univ. dr. Elena Bonta,
lector univ. dr. Elena Ciobanu, lector univ. dr. Brînduşa Amălăncei, lector univ.dr. Nicoleta
Popa, lector univ.dr. Luminiţa Drugă, secretar – asist. univ. dr. Cătălina Bălinişteanu.
7. S-a luat cunoștință de procesul-verbal de alegere a reprezentantului studenților în Senatul
Universității din partea Facultății de Inginerie, Departamentului de energetică, mecatronică
și știința calculatoarelor, nr. înregistrare 10005. A fost ales studentul Zamfir Gabriel (în
locul lui Costache Florin).
8. S-a luat cunoștință de procesul-verbal de alegere a reprezentantului studenților în Senatul
Universității din partea Facultății de Inginerie, Departamentului de inginerie chimică și
alimentară, înregistrat cu nr. 10006. A fost aleasă studenta Prosie Alexandra (în locul lui
Andonie Andrei).
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9. S-a aprobat referatul 10016 prin care Facultatea de Inginerie propune comisia de finalizare a
studiilor pentru studentul ALVAREZ FRONTELA Pablo, de la Universitatea din Valladolid,
Spania, admis prin programul ERASMUS +, la Ingineria și managementul sistemelor
mecanice, sesiunea iunie 2015, în următoarea componenţă: preşedinte – prof.univ.dr.ing.
Gheorghe Pintilie; membri – prof. univ. dr. ing. Valentin Zichil; prof. univ. dr.ing. AdrianStelian Ghenadi; conf.univ.ing.dr.ec. Cătălin Drob; secretar – șef lucrări ec.dr.ing. Aurelian
Albuț.
S-au validat în unanimitate Comisia de evaluare și asigurare a calității din Universitatea
”Vasile Alecsandri” din Bacău (CEACU), în vederea conformării cu prevederile legii
87/2006 și OUG 75/2011 (referat nr. 9990). Propunerile CA (p-v nr. 10021) sunt
următoarele: prof. univ. dr. ing. Marius Stamate, conf. univ. dr. Veronica-Loredana Grecu,
lector univ. dr. Aristița Rotilă. În urma votului secret s-au obținut următoarele rezultate: prof.
univ. dr. ing. Marius Stamate 33 de voturi, conf. univ. dr. Veronica-Loredana Grecu 32 de
voturi, lector univ. dr. Aristița Rotilă 32 de voturi. De asemenea, s-a încheiat proces-verbal
privind consemnarea rezultatului votului, nr. înreg 10199.

10.

Avizat,
Preşedintele şedinţei
Prof.univ.dr.ing. Gabriel-Octavian LAZĂR

Întocmit,
Secretar Senat
Carmen-Elena OLARU

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