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M I N U T A  

şedinţei ordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 28 ianuarie 2021 
 

 
Având în vedere situația existentă la nivelul țării, respectiv pandemia COVID-19, transmiterea ordinii de zi, a 

documentelor și votul senatorilor s-a realizat online, pe e-mail.  

 

1. S-au aprobat procesele-verbale încheiate în ședințele Biroului Senat din data de 04.01.2021 (PV-BS 

nr. 80/04.01.2021) și 26.01.2021 (PV-BS nr. 1170/26.01.2021).  

2. S-a aprobat ediția 1 revizia 0, a „Regulamentului de organizare și funcționare a Departamentului 

pentru resurse educaționale multimedia, R-11-09 (document nr. 825).  

3. S-a aprobat propunerea de începere online a activităților didactice din semestrul II al anului 

universitar 2020-2021 și stabilirea, datei de 05 aprilie 2021, ca dată de trecere la sistemul „față în 

față” de derulare a activităților, cu precizarea că, data stabilită va fi reevaluată, funcție de contextul 

epidemiologic, pe 29 martie 2021.  

4. S-au aprobat comisiile pentru susținerea examenului de absolvire la DPPD – nivelul I și II 

universitar și postuniversitar, pentru anul universitar 2020-2021 (adresa Facultății de Științe nr, 954).  

5. S-a aprobat, solicitarea Facultății de Litere cu privire la corectarea unei erori materiale în Planul de 

învățământ al programului de studii universitare de licență Comunicare și relații publice (adresa nr. 

945).  

6. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul de cercetare la data de 01.01.2021 

(adresa RUS nr. 24568).  

7. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data de 

04.01.2021 (adresa RUS nr. 197).  

8. S-a aprobat solicitarea doamnei Pahomi (Flaminzianu) Elena absolventă a Universității Spiru Haret 

București, promoția 2011, de a susține examenul de licență în cadrul Facultății de Șiințe, în sesiunea 

iulie 2021 (conform adresei nr. 558, înaintată de către Facultatea de Șiințe).  

9. S-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Universitatea aproape de tine, soluții tic 

online”, depus pe apelul 2 de proiecte lansat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 

2014-2020, AP 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală 

competitivă, PI 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-

cultură, e-sănătate (adresa DGA nr. 222).  

10. S-a informat Senatul universitar cu privire la Ordinul MEC nr. 6265 din data de 21 decembrie 2020  

(adresa nr. 24785). 

11. S-a aprobat Referatul privind rezultatele procesului de evaluare a performanţelor personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic (document nr. 1316, prezentat de Serviciul RUS).  

12. S-au aprobat solicitările Facultății de Inginerie cu privire la corectarea unor erori materiale la postul 

9 din statul de funcții al Departamentului  IMM, valabil pentru anul universitar 2020-2021, (adresa 

nr. 1306) și în planul de învățământ al programului de studii universitare de licență Echipamente 

pentru Procese Industriale (adresa nr. 1306/1).  

13. S-a aprobat structura UBc privind programele/domeniile de studii necesare a fi evaluate ARACIS în 

anul 2021 (adresa nr. 1282).  

14. Senatul universitar a fost informat cu privire la adresa MEC nr. 25/DGIU/ 25.01.2021  (adresa nr. 

1090). 
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15. S-a aprobat solicitarea Facultății de Inginerie referitoare la corectarea unei erori materiale în planul 

de învățământ al programului de conversie profesională Educație tehnologică (adresa nr. 1329).  

16. S-a aprobat solicitarea Facultății de Inginerie cu privire la corectarea unor erori materiale la posturile 

15 și 17 din statul de funcții al Departamentului  IMIM, valabil pentru anul universitar 2020-2021 

(adresa nr. 1331).  

17. S-a făcut precizarea că Senatul universitar va informa salariații UBc cu privire la evoluția situației 

privind Covid-19 în universitate (vaccinări, infectări etc. ). 

 

 

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                        Preşedinte Senat                                                                            Secretariat Senat 

         Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF                                              Dr.ing. Carmen Balaban 

 

  
  

 


