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Nr. 1563/ 29.01.2015 
M I N U T Ă 

Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 
din 29 ianuarie 2015  

 
1. S-a aprobat, în unanimitate, revizia Regulamentului de ordine interioară, R-01-03, E3R1, nr. de 

înregistrare 1070. 
2. S-a aprobat, în unanimitate, Metodologia de finanțare a Universității ”Vasile Alecsandri” din 

Bacău, R-08-03, ER, nr. înregistrare 778. 
3. S-a aprobat revizia Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante și promovarea în grade sau 

trepte profesionale a personalului didactic auxiliar și administrativ, R-12.01-04 E4R1, nr. 
înregistrare 1477. 

4. S-a aprobat, în unanimitate, Raportul privind verificarea și evaluarea gradului de îndeplinire a 
contractului de management încheiat de rector cu Senatul și a gradului de realizare a obligațiilor ce 
revin rectorului și DGA din planurile operaționale și din alte planuri și programe ale Universității, 
pentru anul calendaristic 2013 și anul universitar 2013-2014, întocmit de Comisia de control al 
activității rectorului și Direcției generale administrative a Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” 
din Bacău, nr. înregistrare 21146/11.12.2014. Domnul președinte reamintește și celorlalte comisii că 
la început de an calendaristic trebuie prezentate rapoartele de activitate. 

5. S-a aprobat referatul 746, prin care Facultatea de Inginerie propune Comisia de admitere la cursul de 
specialitate „Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice, necesară candidaților la examenul 
de autorizare organizat de ANRE”, care se va desfășura în perioada 23-28.02.2015, în următoarea 
componență: președinte – prof.dr.ing. Aneta Hazi, membri – prof.dr.ing. George Culea, 
conf.univ.dr.ing. Mihai Puiu-Berizințu, ș.l.dr.ing. Roxana-Margareta Grigore. 

6. S-a aprobat referatul 747, prin care Facultatea de Inginerie propune Comisia pentru colocviu final la 
cursul de instruire „Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice, necesară candidaților la 
examenul de autorizare organizat de ANRE”, în următoarea componență: președinte – prof.dr.ing. 
Gheorghe Hazi, membri – conf.univ.dr.ing. Mihai Puiu-Berizințu, ș.l.dr.ing. Roxana-Margareta 
Grigore, asistent dr.ing. Sorin-Gabriel Vernica. 

7. S-a aprobat referatul 748, prin care Facultatea de Inginerie propune Comisia de admitere la 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”, care se va desfășura în perioada 23-28.02.2015: președinte – prof.dr.ing. 
Aneta Hazi, membri – prof.dr.ing. George Culea, conf.dr.ing. Mihai Puiu-Berizințu, ș.l.dr.ing. 
Roxana-Margareta Grigore. 

8. S-a aprobat referatul 749, prin care Facultatea de Inginerie propune Comisia pentru colocviu 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.dr.ing. Gheorghe Hazi, membri – conf.dr.ing. 
Mihai Puiu-Berizințu, ș.l.dr.ing. Roxana-Margareta Grigore, asistent dr.ing. Sorin-Gabriel Vernica. 

9. S-a aprobat Referatul privind rezultatele procesului de evaluare a performanțelor personalului 
didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău întocmit de 
Compartimentul Resurse umane, nr. înregistrare 1558.  

10. S-a aprobat cu 31 voturi pentru și 1 abținere (conf. Alexe) rezultatele concursului organizat pentru 
atribuirea gradațiilor de merit pentru personalul didactic auxiliar începând cu data de 01.01.2015 
conform Procesului-verbal al Comisiei de acordare a gradațiilor de merit pentru personalul 
didactic auxiliar (nr. înreg. 1559).  
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 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 


