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M I N U T A  

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 11 februarie 2021 

 

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

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

 

1. S-au aprobat Rapoartele privind rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice 

vacante, scoase la  concurs în semestrul I al anului universitar 2020-2021.  

În desfăşurarea concursului au fost respectate procedurile cerute de legislaţia în vigoare şi de 

regulamentele proprii. Rezultatele concursurilor sunt următoarele:  
 

Facultatea de Inginerie  

 Departamentul Ingineria Mediului și Inginerie Mecanică  

 Conferenţiar universitar, poz. 9 din statul de funcţii (adresa nr. 1825) – un singur candidat înscris, 

ș.l.dr.ing. CHIȚIMUȘ Alexandra-Dana  – media 10,00 (zece).  

 Conferenţiar universitar, poz. 10 din statul de funcţii (adresa nr. 1826) – un singur candidat înscris, 

ș.l.dr.ing.ec. NEDEFF Florin-Marian – media 10,00 (zece).  

 

Facultatea de Științe Economice 

 Departamentul Marketing și Management 

 Lector universitar, poz. 14 din statul de funcţii (adresa nr. 1999) – un singur candidat înscris, 

ENACHI Mihaela –  media 9,75 (nouă, șaptezeci și cinci).  

 

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 

 Departamentul Educație Fizică și Performanță Sportivă 

 Lector universitar, poz. 20 din statul de funcţii (adresa nr. 1873) – un singur candidat înscris, 

VOINEA Nicolae-Lucian –  media 10,00 (zece).  

 Departamentul Kinetoterapie și Terapie Ocupațională 

 Lector universitar, poz. 20 din statul de funcţii (adresa nr. 1874) – un singur candidat înscris, 

MAREȘ Gabriel  – media 10,00 (zece).  

 

2. S-a aprobat ediția 18, revizia 0 a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile 

de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi la cursurile de specializare, pentru anul 

universitar 2021-2022, R-05-12 (document nr. 1851).  

3. S-a aprobat ediția 11, revizia 0 a Regulamentului de organizare a examenelor de finalizare a 

programelor de studii universitare şi postuniversitare şi a altor cursuri, pentru anul universitar 

2020-2021, R-05-13 (document nr. 1852).  

4. S-a aprobat ediția 4, revizia 0 a Regulamentului privind regimul actelor de studii în Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.03-02 (document nr. 1853).  

5. S-a aprobat revizia 4, ediția 1 a Ghidului privind măsurile organizatorice și de funcționare a 

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, pe perioada pandemiei SARS-CoV-2, valabile 

începând cu data 05.10.2020, R-12-03 (document nr. 1854).  

6. S-a aprobat ediția 1, revizia 0 a Metodologiei privind organizarea admiterii la programul de formare 

psihopedagogică din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, anul universitar 2020-

2021, R-10.03-03 (adresa DPPD nr. 1861).  
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7. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data de 

01.02.2021 (adresa RUS nr. 1354).  

8. S-au aprobat tabelele centralizatoare cuprinzând cadrele didactice în regim de plata cu ora pe 

semestrul II, anul universitar 2020-2021, întocmite pe departamente/facultăţi/universitate (adresele 

nr. 1621÷1626;1657; 1695÷1697; 1863÷1871;1997; 2037÷2042; 2055÷2058). Colegii din exterior 

care desfăşoară în UBc activităţi didactice în regim de plata cu ora, cu statut de asociat, au prezentat 

cererile și dosarele cu realizările aferente anului universitar anterior (2019-2020), prin care fac 

dovada că au publicat articole ştiinţifice. Toate solicitările au primit aviz favorabil din partea 

comisiei Senatului, numită în acest scop.  

9. S-a aprobat adresa Facultății de Științe cu privire la modalitatea de susținere a probei 1 – Evaluarea 

cunoștințelor fundamentale și de specialitate, din cadrul examenului de finalizare a studiilor 

universitare de licență (adresa nr. 1899).  

10. S-a informat Senatul universitar cu privire la Ordinul MEC nr. 3199 din data de 11 februarie 2021  

(adresa nr. 1393) și Ordinul MEC nr. 3200 din data de 11 februarie 2021  (adresa nr. 1394). 

11. S-a aprobat solicitarea Facultății de Inginerie cu privire la corectarea unor erori materiale la postul 7 

din statul de funcții al Departamentului de Energetică și Știința Calculatoarelor, valabil pentru anul 

universitar 2020-2021 (adresa nr. 1996).  

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

de învățământ al programului de studii Echipamente și tehnologii moderne în energetică valabil 

pentru anul universitar 2020-2021 (adresa nr. 1938).  

 

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                     Vicepreşedinte Senat                                                                     Secretariat Senat 

             Prof.univ.dr.ing. Elena NECHITA                                                   Dr.ing. Carmen Balaban 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  


