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Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

S e n a t u l  
 
 
 
 

Nr. 20123/12.11.2013 
 

MINUTĂ 
Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău  

din 12 noiembrie 2013 
 

1. Prima parte a ședinței este comună cu CA și are ca invitați toate cadrele didactice ale Universității și 
șefii de servicii. Ședința a fost convocată de domnul rector. 

2. Ședința începe cu prezentarea de către domnul rector a Raportului de activitate pe anul universitar 
2012-2013, înregistrat cu nr. 19755. După prezentarea raportului, la care nu au fost comentarii, 
acesta este validat de întregul auditoriu (167 membri), inclusiv membrii Senatului (29 membri). 

3. S-a aprobat, în unanimitate, Raportul privind ciclul de studii universitare de doctorat pentru 
perioada 2007 – 2013, domeniul Inginerie mecanică înregistrat cu nr. 19674. Acest raport este 
cuprins și în Raportul de activitate pe anul universitar 2012-2013. 

4. S-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” 
din Bacău, R-02-01, E4R0, cu numărul de înregistrare 20112. 

5. S-a aprobat Regulamentul privind organizarea studiilor universitare de doctorat în cadrul 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău R-13-01, E4R0, cu numărul de înregistrare 20102. 

6. S-au validat alegerile reprezentanţilor studenţilor în Consiliile facultăţilor, după cum urmează: 
Inginerie, departamentul IMSI – Butu Andrei (nr. înregistrare 20104/1), departamentul IMIM – 
Gorea Sorina-Elena (nr. înregistrare 20109); Litere, departamentul LLS – Panainte Silviu (nr. 
înregistrare 20105);  Științe, departamentul BEPM – Ilisei Marius-Dănuț (nr. înregistrare 20107); 
FȘMSS, departamentul EFPS – Neguroiu Ionuț (nr. înregistrare 20103/1);  

7. S-au validat alegerile reprezentanţilor studenţilor în Senat, după cum urmează: Inginerie, 
departamentul  IMIM – Gorea Sorina-Elena (nr.  înregistrare 20108);  Litere,  departamentul LLS – 
Panainte Silviu (nr. înregistrare 20106);  FȘMSS, departamentul EFPS – Neguroiu Ionuț (nr. 
înregistrare 20103/2);  

8. S-a aprobat referatul 19003, prin care domnul prof. Sajin, în calitate de conducător de doctorat, 
propune comisia de de susținere publică a tezei de doctorat elaborată de doctorandul Mărian Gh. 
Marius-Gheorghe, în următoarea componență: președinte - prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky – 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, membri – prof.univ.dr.ing. Tudor Sajin, 
prof.univ.dr.ing. Valeriu Panaitescu, Universitatea Politehnica din București, prof.univ.dr.ing. 
Dumitru Olaru, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asach” din Iași, prof.univ.dr.ing. Iulian Florescu. 

9. Domnul președinte reamintește membrilor Senatului că, în conformitate cu Regulamentul de 
conferire a unor titluri academice sau onorifice în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău, data ceremoniei de acordarea titlului DHC se validează de către Senat. Se va acorda titlul de 
DHC pe data de 21.11.2013, ora 1100 – domnului prof.univ.dr. Maricel AGOP – Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România. S-a validat în unanimitate. 
 

 
 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 


