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Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din 05 februarie 2015  
 

 
 

1. S-au aprobat în unanimitate (36 de voturi) rezultatele concursurilor pentru ocuparea 
posturilor didactice vacante, conform rapoartelor privind concursurile de la facultăți (nr. 
înregistrare Facultatea de Inginerie 2046/1 - 2046/6, Facultatea de Litere 2047, Facultatea de 
Științe 2048/1, 2048/2 și Facultatea de Științe Economice 2049) și a extraselor din procesul-
verbal al Consiliilor Facultăților (nr. înregistrare Facultatea de Inginerie 1959, Facultatea de 
Litere 1966, Facultatea de Științe 1927 și Facultatea de Științe Economice 1973). 

2.  S-a aprobat Regulamentul privind activitatea didactică și activitatea profesională a 
studenților din Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare 
de licență, R-05-10, E6R0, nr. înregistrare 2030. 

3. S-a luat cunoştinţă de Raportul cu privire la respectarea Codului universitar al drepturilor 
şi obligaţiilor studentului din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în Universitatea 
„Vasile Alecsandri” din Bacău, nr. înregistrare 2031, întocmit de Asociația Liga 
Studențească din cadrul universității. 

4. S-a aprobat referatul 1958, prin care Facultatea de Inginerie propune comisiile pentru 
finalizare studii, pentru anul 2015, după cum urmează: A. Comisiile de disertaţie la master 
universitar cu durata de 1,5 ani sesiunile: ianuarie–martie, iunie–iulie şi august 
septembrie 2015:  Master universitar  - Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare 
ecologice – SIPAE: Preşedinte: prof. dr. chim. MIRON Neculai-Doru, membri: prof. dr. 
ing. NISTOR Ileana-Denisa; şef lucrări dr. ing. PLATON Nicoleta; şef lucrări dr. ing. 
SIMION Andrei-Ionuţ; secretar: asistent dr. ing. GEORGESCU Ana-Maria; membru 
supleant: şef lucrări dr. biochim. ŞTEFĂNESCU Ioana-Adriana. Master universitar  -  
Managementul Sistemelor Industriale de Productie si Servicii: preşedinte: prof. dr. ing. 
PINTILIE Gheorghe; membri: prof. dr. ing ZICHIL Valentin; prof. dr. ing. PUIU Vasile; şef 
lucrări ing. dr. ec. DROB Cătălin; secretar: şef lucrări dr. ing. ec. ALBUŢ Aurelian; membru 
supleant: şef lucrări dr. ing. CĂLIMAN Radu. Master universitar  -  Mecatronica 
Avansata: preşedinte: prof. dr. ing. STAN Gheorghe; membri: prof. dr. ing GHENADI 
Adrian-Stelian; prof. dr. ing. CULEA George; prof. dr. ing. LIVINŢI Petru; secretar: 
asistent dr. ing. NEDELCU Iulian; membru supleant: prof. dr. ing. ROTAR Dan. Master 
universitar  -  Echipamente şi tehnologii moderne în energetică ETME: preşedinte: prof. 
dr. ing. CULEA George; membri: prof. dr. ing. HAZI Gheorghe; prof. dr. ing. SAJIN Tudor; 
şef lucrări dr. ing. GRIGORE Roxana-Margareta; secretar: şef lucrări dr. ing. BUZDUGĂ 
Roxana-Ştefania; membru supleant: prof. dr. ing. LIVINŢI Petru. Master universitar  -  
Procedee şi metode de măsurare în ingineria mediului: preşedinte: prof. dr. ing. BIBIRE 
Luminiţa; membri: prof. dr. ing. NEDEFF Valentin; prof. dr. ing. LAZĂR Gabriel-
Octavian; prof. dr. ing. STAMATE Marius; secretar: asistent dr. ing. IRIMIA Oana; 
membru supleant: conf. dr. ing. PANAINTE-LEHĂDUŞ Mirela. Master universitar  -  
Managementul şi optimizarea echipamentelor de proces – MOEP: preşedinte:  prof. dr. 
ing. BIBIRE Luminiţa; membri: prof. dr. ing. NEDEFF Valentin; conf.dr. ing. PANAINTE 
– LEHĂDUŞ Mirela; conf. dr. ing. MOŞNEGUŢU Emilian-Florin; secretar:asistent dr. ing. 
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IRIMIA Oana; membru supleant: prof. dr. ing. ZICHIL Valentin. Master universitar - 
Strategii în asigurarea calităţii în industrie -SACI; Optimizarea şi informatizarea 
proceselor şi echipamentelor de fabricaţie - OIPEF; Echipamente pentru reabilitare şi 
tehnologii asistive – ERTA: preşedinte: prof. dr. ing. SCHNAKOVSZKY Carol; membri: 
prof. dr. ing. BRABIE Gheorghe; prof. dr. ing. CRISTEA Ion; conf. dr. ing. CHIRITA 
Bogdan-Alexandru; secretar: asistent dr. ing. CIUBOTARIU Vlad; membru supleant: şef 
lucrări dr.ing. RADU Crina-Maria. 
B. Program de Conversie profesională – INFORMATICĂ cu durata de 3 semestre: 
preşedinte: prof. dr. ing. CULEA George; membri: prof. dr. ing. ROTAR Dan; prof. dr. ing. 
SCHNAKOVSZKY Carol; şef lucrări dr. ing. PRUTEANU Eusebiu; secretar: şef lucrări dr. 
ing. PUIU Petru-Gabriel; membru supleant: lector dr. FURDU Iulian. 
C. Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă – 
INFORMATICĂ APLICATĂ ŞI PROGRAMARE cu durata de 588 ore: preşedinte: 
prof. dr. ing. CULEA George; membri: prof. dr. ing. ROTAR Dan; prof. dr. ing. 
SCHNAKOVSZKY Carol; şef lucrări dr. ing. PRUTEANU Eusebiu; secretar: şef lucrări dr. 
ing. PUIU Petru-Gabriel; membru supleant: lector dr. FURDU Iulian. 

5. S-a aprobat referatul 1967, prin care domnul prof. Lazăr propune taxa pentru cursul de 
formare continuă Utilizarea platformelor educaționale interactive online (MENOS), astfel: 
120 lei taxa de înscriere, 50 lei taxa de înmatriculare și 130 lei taxă de studii și colocviu de 
finalizare a studiilor. S-a aprobat scutirea de taxe a 25 de cursanți, selectați din centrele pilot 
realizate în cadrul proiectului PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1108. 

6. S-a aprobat referatul 1968 prin care domnul prof. Lazăr propune comisia de admitere la 
cursul de formare continuă Utilizarea platformelor educaționale interactive online 
(MENOS), în următoarea componență: președinte: prof.univ.dr.ing. Gabriel-Octavian Lazăr, 
membri: prof.univ.dr.ing. Marius Stamate, conf.univ.dr. Irina-Loredana Ifrim. 

7. S-a aprobat Planul instituțional de dezvoltare profesională (învățământ universitar), 
POSDRU/174/1.3/S/149155, nr. înregistrare 1711. 

8. S-a aprobat cererea 1757, prin care doamna Vrînceanu Alina-Ramona, absolventa  a 
Universității „Al. I. Cuza”  din Iaşi, Facultatea de Științe, specializarea Ecologie și protecția 
mediului, licență, promotia 2012, solicită susținerea examenului de licenţă la Universitatea 
„Vasile Alecsandri”  din Bacău. 
 

 
 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 


