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MINUTĂ
Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din 10 septembrie 2015
1. S-a aprobat structura anului universitar 2015-2016, pentru fiecare facultate și ciclu de studii:
Facultatea de Inginerie – 15333 (studii universitare de licență), 15332 (studii universitare de
master), 15331 (studii postuniversitare/conversie profesională), Facultatea de Litere – 15934/1
(studii universitare de licență), 15934/2 (studii universitare de master), 15934/3 (program de
conversie profesională), Facultatea de Științe – 15935/1 Matematică, Informatică, PIPP (studii
universitare de licență), 15935/2 Biologie, Ecologie și Protecția mediului (studii universitare de
licență), 15935/3 VRBPM și Biologie medicală (studii universitare de master), 15935/4
Informatică aplicată în științe și tehnologie, Strategii inovative în educație, Matiematică
didactică (studii universitare de master), Facultatea de Științe Economice – 15933/1 (studii
universitare de licență), 15933/2 (studii universitare de master), FȘMSS: Studii universitare de
licență – 16039/1 KMS – IF, IFR; 16039/2 EFS – IF, IFR; 16039/3 SPM – IF; 16039/4 TO –
IF; Studii universitare de master – 16039/5 AMCTL, PS, KERF – IF, DPPPD – 15360. Domnul
președinte al Senatului dă cuvântul domnului rector. Domnul rector informează că structura
anului universitar 2015-2016 a fost prezentată la fiecare departament, de asemenea, a fost
aprobată la nivel de departamente și în Consiliile Facultăților.
2. S-a aprobat referatul 14639, prin care Facultatea de ȘMSS propune comisia de finalizare a
studiilor la programul de licență Terapie ocupațională (sesiunile septembrie 2015 și februarie
2016), după cum urmează: președinte – prof.univ.dr. Dănuț-Nicu Mârza-Dănilă, membri –
conf.univ.dr. Gabriela Raveica, conf.univ.dr. Marinela Rață, conf.univ.dr. Dan-Iulian Alexe,
lector univ.dr. Dana-Maria Ciocan, membru supleant – conf.univ.dr. Gabriela Ochiană, secretar
– asist.univ.dr. Alexandra-Gabriela Milon. Comisia de contestații: președinte – prof.univ.dr.
Tatiana Dobrescu, membri – prof.univ.dr. Doina Mârza-Dănilă, conf.univ.dr. Nela-Tatiana
Balint, conf.univ.dr. Bogdan-Constantin Rață, lector univ.dr. Gabriel-Stănică Lupu, membru
supleant – prof.univ.dr. Alexandru Acsinte, secretar – Alina-Mihaela Cristuță.
3. S-a aprobat referatul 15081, prin care Facultatea de Științe Economice propune comisia de
finalizare a studiilor la programul de licență Administrarea afacerilor (sesiunile septembrie
2015 și februarie 2016), după cum urmează: președinte: prof.univ.dr. Mihai Deju; membri:
prof.univ.dr. Ovidiu-Leonard Turcu, conf.univ.dr. Roxana Mironescu, conf.univ.dr. DianaMagdalena Prihoancă, lector univ.dr. Andreea Feraru; membru supleant: conf.univdr. LauraCătălina Țimiraș, secretar: asistent univ.dr. Nicoleta Ciucescu. Comisia de contestație:
președinte: prof.univ.dr. Ovidiu-Leonard Turcu; membri: conf.univ.dr. Bogdan-Vasile
Nichifor, lector univ.dr. Aristița Rotilă.
4. S-a aprobat referatul nr. 14983 prin care Facultatea de Litere solicită modificarea comisiilor
pentru susținerea examenului de licență, la Programul de studii Limba şi literatura franceză,
după cum urmează: preşedinte: conf.univ. dr. Elena Bonta, membri: prof. univ. dr. AdrianaGertruda Romedea, conf.univ. dr. Simina Mastacan, lector univ. dr. Raluca Bălăiță, secretar de
comisie: lector univ. dr. Mariana Tîrnăuceanu, membru supleant: lector univ dr. Nicoleta Popa.
5. S-a aprobat referatul nr. 14981, prin care Facultatea de Litere solicită schimbarea secretarului
comisiei de admitere pentru sesiunea septembrie 2015, astfel: asist.univ.dr. Catălina
Bălinișteanu se înlocuiește, din motive medicale, cu lector univ.dr. Andreia-Irina Suciu.
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6. S-a aprobat referatul 14565, prin care Facultatea de Inginerie propune comisia de admitere
pentru cursul de specialitate Pregătire teoretică pentru dobândirea/ prelungirea valabilității
calității de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuția și expert tehnic de calitate și
extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice: președinte: prof.univ.dr.ing. Aneta Hazi,
membri: prof.univ.dr.ing. George Culea, conf.univ.dr.ing. Mihai Puiu-Berizințu, șef lucrări
dr.ing. Roxana Grigore.
7. S-a aprobat referatul 14566, prin care Facultatea de Inginerie propune comisia pentru
colocviul final la cursul de instruire Pregătire teoretică pentru dobândirea/ prelungirea
valabilității calității de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuția și expert
tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice: președinte –
prof.univ.dr.ing. Gheorghe Hazi, membri – conf.univ.dr.ing. Mihai Puiu-Berizințu, șef
lucrări dr.ing. Roxana Grigore, asistent dr.ing. Sorin-Gabriel Vernica.
8. S-a aprobat referatul 14561, prin care Facultatea de Inginerie propune comisia de admitere
pentru cursul de specialitate Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice, necesară
candidaților la examenul de autorizare organizat de ANRE: președinte – prof.univ.dr.ing.
Aneta Hazi, membri – prof.univ.dr.ing. George Culea, conf.univ.dr.ing. Mihai PuiuBerizințu, șef lucrări dr.ing. Roxana Grigore.
9. S-a aprobat referatul 14562, prin care Facultatea de Inginerie propune comisia pentru
colocviul final la cursul de specialitate Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor
electrice, necesară candidaților la examenul de autorizare organizat de ANRE: președinte –
prof.univ.dr.ing. Gheorghe Hazi, membri – conf.univ.dr.ing. Mihai Puiu-Berizințu, șef
lucrări dr.ing. Roxana Grigore, asistent dr.ing. Sorin-Gabriel Vernica.

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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