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MINUTĂ
Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din 02 februarie 2016
1. Domnul rector informează că Senatul Universitar nou ales își intră în atribuții începând cu
03 februarie 2016 şi va începe cu procedurile pentru alegerea rectorului: candidaturile
(cerere de intenție, plan managerial, C.V., activitatea didactică și științifică) se depun la
secretariatul Universității până la data de 16.02.2016. În perioada 17.02.2016 - 22.02.2016,
Senatul Universității verifică candidaturile și anunță public candidații pe pagina WEB a
Universității și prin afișare la rectoratul Universității. Planurile manageriale și CV-urile
candidaților desemnați pentru a participa la alegeri sunt făcute publice din data de
22.02.2016, prin postare pe pagina WEB a Universității și prin afișare la rectoratul
Universității. În ședința Senatului din 22.02.2016, este numită Comisia de alegeri,
constituită dintr-un președinte și 5 membri, care fac parte din Senatul universitar. Alegerile
pentru funcția de rector se vor desfășura în data de 08.03.2016, în Sala Senatului, astfel:
a) Între orele 8.00 – 11.00, primul tur de alegeri. Acesta este validat dacă la vot se
prezintă cel puțin 2/3 din totalul celor cu drept de vot, în caz contrar procedându-se la
programarea unui nou tur de scrutin în ziua de 09.03.2016.
b) Între 11.00 – 12.30, numărarea voturilor și întocmirea procesului-verbal. Votul
„pentru” se înregistrează prin netăierea cu o linie a numelui unui candidat și votul
„contra” se înregistrează prin tăierea cu o linie a numelui unui candidat.
c) Între 12.30 – 13.00, ședința Senatului universitar, în care se analizează rezultatul
votului. Dacă se înregistrează un candidat cu un număr de voturi mai mare decât
majoritatea simplă a celor prezenți la vot, acesta este declarat câștigător.
d) În cazul în care în primul tur nu se înregistrează un câștigător, se refac buletinele de vot
pe care se înscriu, în ordine alfabetică, primii doi clasați.
e) Între orele 14.30 – 17.30, al doilea tur de alegeri, validat dacă la vot se prezintă cel
puțin 2/3 din totalul celor cu drept de vot, în caz contrar procedându-se conform
aliniatului a), punctul (9) din prezentul articol.
f) Între orele 17.30 – 19.00, numărarea voturilor și întocmirea procesului verbal. Este
desemnat câştigător candidatul cu cele mai multe voturi „pentru”.
g) Între orele 19.00 – 19.30 ședința Senatului universitar în care se desemnează
câștigătorul funcției de rector.
2. În continuare, domnul prof. Sajin aduce la cunoștința membrilor Senatului procedura de vot:
votul „pentru” se înregistrează prin netăierea cu o linie a numelui unui candidat și votul
„contra” se înregistrează prin tăierea cu o linie a numelui unui candidat.
3. Se trece la votare. După încheierea procesului de votare domnul președinte al Biroului
Electoral al Universității dă citire procesului-verbal de alegeri a președintelui Senatului (nr
înregistrare 1882): s-au întocmit 36 buletine de vot, numărul total al membrilor Senatului
universitar este de 32 de membri; numărul total al membrilor Senatului universitar care s-au
prezentat la urne: 31; numărul total al voturilor valabil exprimate: 30; domnul prof. Valentin
Nedeff a obținut 28 de voturi, iar domnul prof. Petru Livinți a obținut 2 voturi; numărul total
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de voturi exprimate necesar pentru validarea alegerii președintelui Senatului universitar: 23;
numărul total de voturi în baza căruia se stabilește rezultatul votului: 21. Alegerile sunt
validate, domnul prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin Nedeff este președintele Senatului
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru mandatul 2016-2020. Domnul preşedinte
al Biroului Electoral al Universităţii felicită preşedintele Senatului şi îi urează succes în
acest mandat.
4. Domnul preşedinte al Senatului informează că va urma o perioadă dificilă: există multe
sesizări de plagiat și anonime transmise la Minister. Domnul președinte dă cuvântul
domnului prof. Zichil pentru a informa membrii Senatului ce poate face un coleg cu adresa
de e-mail al altui coleg (metadatele arată acest lucru). Domnul prof. Zichil explică faptul că
metadatele reprezintă informaţii stocate în aproape orice tip de fişier. Ele pot include
numele, numele companiei sau organizaţiei, numele calculatorului, numele serverului de
reţea sau al discului pe care este salvat fişierul, comentarii personalizate, precum şi numele
şi datele autorilor, reviziilor sau versiunilor anterioare. Aceste detalii pot fi utile sau
dimpotrivă, în funcţie de situaţie. De exemplu, dacă se dorește identificarea autorilor
anteriori ai unui fişier, metadatele pot fi utile. Dacă nu se dorește identificarea autorilor săi
anteriori, păstrarea metadatelor nu este o alegere bună. O persoană transmite prin e-mail un
fișier, iar rău-voitorul poate șterge conținutul și transmite informația pe care o dorește, însă
în numele persoanei inițiale. Domnul prof. Zichil cere aprobarea Senatului pentru a
transmite pe tuturor@ub.ro informația și numele expertului de la care a primit aceste
explicații.
5. În încheiere, domnul președinte informează că pe 08 februarie 2016 la ora 10:00 va fi o
ședință de Senat pentru aprobarea rezultatelor obținute la concursul de ocupare a posturilor
didactice.

Aprobat,
Preşedintele şedinţei

Întocmit,
Secretar Senat

Prof.univ.dr.ing. Adriana-Gertruda ROMEDEA

Carmen-Elena OLARU
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