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1. Informaţii generale  

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a dobândit calitatea de Instituţie 

Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) în anul 2007 în domeniul 

fundamental Ştiinţe Inginereşti.  

În anul 2009, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău dobândeşte dreptul de a 

organiza concurs de admitere pentru un nou domeniu de studii universitare de doctorat – 

Ingineria mediului.  

În prezent, în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău funcţionează o Şcoală 

de Studii Doctorală cu două domenii de doctorat: Inginerie industrială şi Ingineria mediului. 

Datorită volumului de activitate relativ redus, până în anul 2009 activitatea de doctorat a 

fost coordonată de directorul Departamentului de Cercetare, Transfer Tehnologic, Studii 

Postuniversitare, Formare Continuă şi Doctorat, iar activitatea de secretariat a fost asigurată de 

secretariatul Facultăţii de Inginerie. Din anul 2009, odată cu creşterea volumului de activitate, a 

fost înfiinţată Şcoala de Studii Doctorale cu secretariat propriu.  

Activitatea Şcolii de Studii Doctorale se desfăşoară în conformitate cu reglementările 

naţionale şi cu reglementările interne, fiind supusă în permanenţă analizei astfel încât să poată fi 

luate la timp măsuri de îmbunătăţire. Ca urmare, Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău  a fost actualizat sistematic, astfel încât să permită rezolvarea problemelor apărute. Ultima 

modificare a intrat în vigoare la 22 aprilie 2016 şi stabileşte modul de desfăşurare a activităţii de 

doctorat în conformitate cu Legea 1/2011 și modificările acesteia apărute în perioada precedentă. 

De asemenea, a fost redactat şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii de Studii 

Doctorale din cadrul IOSUD – UBc (30.03.2016) – în capitolele 2 si 3 al acestuia fiind 

prezentate în detaliu condiţiile şi demersurile administrative necesare pentru susţinere publică a 

tezei de doctorat în cadrul ŞSD-UBc, în conformitate cu noile reglementările cuprinse în 

Hotărârea pentru modificarea şi completarea  Codul studiilor de doctorat - Monitorul Oficial al 

României, partea 1, nr.182/10.03.2016. 
 

2. Informaţii statistice 
 

La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se organizează studii universitare de 

doctorat în domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti, pentru domeniile: 

- Inginerie industrială – OMEC Nr. 667/28.03.2007 

- Ingineria mediului – OMECI Nr. 3575/13.04.2009 
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2.1. Conducători de doctorat 

Profesorii universitari cărora li s-a conferit calitatea de conducător de doctorat în cadrul 

Şcolii de Studii Doctorale din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău sunt: 
 

În domeniul Inginerie industrială: 

Prof. univ. dr. ing. BRABIE Gheorghe – prin OMECT 1657/02.08.2007 

Prof. univ. dr. ing. STAN Gheorghe – prin OMECI 3656/10.04.2009  

Prof. univ. dr. ing. ZICHIL Valentin – prin OMECŞ 5346/29.09.2015 

Prof. univ. dr. ing. SCHNAKOVSZKY Carol – prin OMECŞ 5332/20.09.2015 
 

În domeniul Ingineria mediului: 

Prof. univ. dr. ing. NEDEFF Valentin – prin OMECI 4697/14.08.2009 

Prof. univ. dr. ing. LAZĂR Gabriel Octavian – prin OMECI 4697/14.08.2009 

Conf. univ. dr. ing. LAZĂR Iuliana-Mihaela – prin OMEN 4104MD/05.07.2013 

Prof. univ. dr. ing. NISTOR Ileana-Denisa – prin OMECŞ 5374/20.09.2015 

Prof. univ. dr. FÎNARU Adriana-Luminiţa – prin OMECŞ 5375/29.09.2015 
 

2.2. Doctoranzi 
 

Admiterea studenţilor la studii universitare de doctorat se face conform regulamentului 

intern în vigoare, pe domenii de doctorat, prin susţinerea examenului de competenţă lingvistică şi 

a colocviului de admitere. 

În anul universitar 2015 – 2016 admiterea s-a desfăşurat pe parcursul a două sesiuni, în 

perioadele 14-26 septembrie 2015, respectiv 28-30 septembrie 2015. Pentru prima sesiune de 

admitere au fost disponibile un total de 16 granturi, după cum urmează: 

- 10 granturi de studii pentru cetăţenii români, distribuite astfel: 

- Ingineria Mediului – 3 locuri buget, cu bursă şi 3 locuri buget, fără bursă; 

- Inginerie Industrială – 2 locuri buget, cu bursă şi 2 locuri buget, fără bursă; 

- 6 granturi de studii pentru cetăţenii români de pretutindeni (din R. Moldova, absolvenţi 

ai universităţilor din România sau alt stat membru U.E.), distribuite astfel: - pentru românii de 

pretutindeni (din R. Moldova, absolvenţi ai universităţilor din România sau alt stat membru 

U.E.) 1 loc finanţat de la buget, cu bursă /3 locuri finanţate de la buget, fără bursă; 

- pentru candidaţii Ucrainei, absolvenţi ai universităţilor din România sau alt stat membru U.E. 1 

loc finanţat de la buget, cu bursă; - pentru românii de pretutindeni (din Republica Albania, 

Republica Bulgaria, Republica Macedonia, Republica Serbia, Republica Ungară şi Diaspora, 
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absolvenţi ai universităţilor din România sau alt stat membru U.E.) 1 loc finanţat de la buget, cu 

bursă.  

Pentru cea de-a doua sesiune de admitere, au fost disponibile 2 locuri cu taxă pentru 

domeniul Ingineria Mediului. 

În urma celor două sesiuni de admitere (14-26 septembrie 2015 şi 28-30 septembrie 

2015) au fost admişi la studii universitare de doctorat un număr de 13 doctoranzi pe locuri 

finanţate de la buget.  

În anul universitar 2015 – 2016 au fost susţinute în şedinţe publice 5 teze de doctorat. În 

perioada de raportare a fost confirmată de către CNATDCU 1 teză. Confirmarea tezei s-a făcut 

de către MENCŞ prin Ordinul:  5321/29.09.2016.  

Situaţia doctoranzilor aflaţi în stagiu la sfârșitul anului universitar 2015-2016 este redată 

în Tabelul nr. 1.  
 

Tabelul nr. 1. Situaţia privind numărul de doctoranzi aflaţi în stagiu la 30 sept. 2016 

Domeniul de studii 
universitare de 

doctorat 

Formă finanţare - 
buget 

Formă finanţare – 
taxă 

Total domeniu 

Inginerie industrială 16 - 16 
Ingineria mediului 29 2 31 
TOTAL 45 2 47 

 

Numărul de doctoranzi pe conducători ştiinţifici este redat în tabelul nr. 2. 
Tabelul nr. 2. Numărul de doctoranzi aflaţi în stagiu pe conducători ştiinţifici la 30 sept. 2016 

Conducător ştiinţific Nr. studenţi-doctoranzi 
 în stagiu 

Prof. univ. dr. ing. BRABIE Gheorghe 8 
Prof. univ. dr. ing. STAN Gheorghe 7 
Prof.univ.dr.ing. ZICHIL Valentin 1 
Prof. univ. dr. ing. NEDEFF Valentin 10 
Prof. univ. dr. ing. LAZĂR Gabriel 8 
Conf. univ. dr. ing. LAZĂR Iuliana 11 
Prof.univ.dr. FÎNARU Adriana - Luminiţa 1 
Prof.univ.dr.ing. NISTOR Ileana - Denisa 1 
TOTAL ŞTIINŢE INGINEREŞTI 47 

 
 
Pentru anul universitar 2016-2017, MENCŞ a alocat Universităţii ”Vasile Alecsandri din 

Bacău un număr de: 

- 5  locuri pentru cetăţenii români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, din care 2 
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locuri cu bursă de studii pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi 3 locuri fără bursă de 

studii pentru formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă; 

- 5 locuri pentru tineri de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi 

diaspora, din care 1 loc cu bursă de studii, fără plata taxelor de şcolarizare şi 4 locuri fără 

bursă de studii, fără plata taxelor de şcolarizare. 

Conform metodologiei de repartizare a locurilor, acestea au fost distribuite după cum 

urmează: 
Tabelul nr. 3. Modul de repartizare a locurilor la admiterea 2015-2016 

Domeniul 
Septembrie 2016 

Buget/bursă Taxă 

Inginerie Industrială 2/0 0 

Ingineria Mediului 3/2 2 

Total 5/2 2 

 

În urma desfăşurării admiterii au fost admişi 5 studenţi pentru locurile bugetate si 2 

studenţi cu taxă.  

În anul universitar 2015-2016, 3 studenţi-doctoranzi au fost exmatriculaţi datorită 

neîndepliniri sarcinilor ce reveneau conform contractului de studii universitare de doctorat.  

Situaţia doctoranzilor aflaţi în stagiu începând cu data de 01 octombrie 2016 este redată 
în tabelul nr. 4. 
 

Tabelul nr. 4. Situaţia privind numărul de doctoranzi aflaţi în stagiu începând cu data de 01 octombrie 
2016 

Domeniul de 
studii universitare 

de doctorat 

An de studiu Formă finanţare 
- buget 

Formă finanţare  
- taxă 

Inginerie 
industrială 

I 2 - 
II 5 - 
III 4 - 

Total domeniu 11 0 
Ingineria mediului I 3 2 

II 8 - 
III 9 2 

Total domeniu 20 4 
TOTAL 31 4 

 
Numărul de studenţi doctoranzi pe conducători ştiinţifici începând cu data de 01 

octombrie 2016 este redat în tabelul nr. 5. 
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Tabelul nr. 5. Numărul de doctoranzi aflaţi în stagiu pe conducători ştiinţifici începând cu data de 01 
octombrie 2016 

Conducător ştiinţific Nr. studenţi-doctoranzi în 
stagiu 

Prof. univ. dr. ing. NEDEFF Valentin 7 
Prof. univ. dr. ing. LAZĂR Gabriel 7 
Prof. univ. dr. ing. NISTOR Ileana - Denisa 2 
Prof. univ. dr. FÎNARU Adriana - Luminiţa 2 
Conf. univ. dr. ing. LAZĂR Iuliana 6 
Prof. univ. dr. ing. STAN Gheorghe 4 
Prof. univ. dr. ing. BRABIE Gheorghe 4 
Prof. univ. dr. ing. ZICHIL Valentin 2 
Prof. univ. dr. ing. SCHNAKOVSZKY Carol 1 
TOTAL ŞTIINŢE INGINEREŞTI 35 

 

 

3. Activitatea desfăşurată. Realizarea obiectivelor propuse pentru 2015-2016 şi direcţii de 

acţiune pentru anul universitar 2016-2017 

 

Activitatea desfăşurată în 2015-2016 a fost corespunzătoare, obiectivele propuse anterior 

fiind realizate în întregime.  

 

Nr. 
crt. 

Obiective propuse Grad de realizare Observaţii 

1 Publicarea a 8 articole în reviste 
cotate ISI 

Realizat 9 articole publicate în 
reviste cotate ISI 

2 Organizarea a trei seminarii de 
pregătire în domenii de interes 
pentru doctoranzi 

Realizat  

3 Alocarea a cel puţin 70.000 lei 
pentru dotări în cadrul Şcolii 
Doctorale 

Realizat  

4 Încheierea - a trei acorduri de 
cotutelă/codirecţie 

Realizat  

 

În afară de obiectivele propuse au fost realizate și o serie de alte activități specifice. Au 

fost publicate articole în reviste BDI și în proceedigs-uri  de conferințe internaționale, unele 

indexate ISI. Studenţii doctoranzii au participat la conferințe naționale și internaționale și au 

efectuat stagii de cercetare  la universitățile partenere din străinătate. 
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Prin participarea la competiţiile naţionale și internaţionale s-a obţinut finanţare pentru 2 
proiecte de cercetare:  

1) -  proiectul internaţional_AUF-BECO N/Ref: CE/FF/124/2016-2017: «Organisation 
de Séminaires Doctoraux », un consorţiu format  din 3 universităţi:    

 IOSUD - Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău, Facultatea de Inginerie, România – 
coordonator proiect 
 Université d’Orléans, Institut de Chimie Organique et Analytique (ICOA), Orléans, France – 
Partener 1  
 Universitatea Tehnica a Moldovei, Facultatea de Tehnologie şi Management în Industria 
Alimentară (FTMIA), Chişinău, Republica Moldova – Partener 2 
 

2) – proiectul naţional CNFIS-FDI-0130-2016: « Internaţionalizarea studiilor 
universitare de doctorat-suport al performanţei și formării tinerilor prin și pentru cercetare –
InterSUD » 

 

În anul universitar 2016-2017 politica Şcolii de Studii Doctorale are la bază ca şi anul 

precedent creşterea calităţii activităţii de cercetare desfăşurată şi are drept obiectiv principal 

consolidarea acestei forme de învăţământ la nivelul universităţii.  

 

Nr. 
crt. 

Obiective propuse Responsabil Termen de realizare Resurse 

1 Publicarea a 9 articole 
în reviste cotate ISI 

Conducătorii 
de doctorat 

30 septembrie 2017 Dotările existente 
Achiziţii din fonduri 
proprii şi din contracte 

2 Organizarea 
manifestării ştiinţifice 
Zilele Şcolii Doctorale 

Director 
şcoala 
doctorală 

30 septembrie 2017 Bugetul Şcolii Doctorale 

3 Alocarea a cel puţin 
70.000 lei pentru dotări 
în cadrul Şcolii 
Doctorale 

Director 
şcoala 
doctorală 

30 septembrie 2017 Bugetul Şcolii Doctorale 

4 Încheierea - a trei 
acorduri de 
cotutelă/codirecţie 

Conducătorii 
de doctorat 

30 septembrie 2017 - 

 

 
Întocmit, 

Director Şcoala de Studii Doctorale 
Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU 
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