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M I N U T A 

şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

din data de 14 septembrie 2020 

 

 
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-a aprobat Ghidul privind măsurile organizatorice și de funcționare a Universității „Vasile Alecsandri” 

Bacău, pe perioada pandemiei SARS-COV 2 valabile  începând cu data 05.10.2020 (document nr. 16718).  

2. S-au aprobat Rapoartele privind rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, 

scoase la   concurs în semestrul II al anului universitar 2019-2020.  

 

Facultatea de Litere 

➢ Departamentului de Limbi şi literaturi străine 

• Conferenţiar universitar, poz. 7 din statul de funcţii (adresa nr. 16831). Pentru acest post s-a înscris 

un singur candidat, lector.univ.dr. CULEA Mihaela. În urma susţinerii probelor de concurs 

candidatul a obţinut media 10,00 (zece).  

• Conferenţiar universitar, poz. 8 din statul de funcţii (adresa nr. 16833). Pentru postul menţionat s-a 

înscris un singur candidat, lector univ. dr. SUCIU Andreia-Irina. În urma susţinerii probelor de 

concurs candidatul a obţinut media 10,00 (zece).  

• Conferenţiar universitar, poz. 9 din statul de funcţii (adresa nr. 16835). Pentru postul menţionat s-a 

înscris un singur candidat, lector univ. dr. STRUGARIU Maricela. În urma susţinerii probelor de 

concurs candidatul a obţinut media 10,00 (zece).  

 

3. S-au aprobat planurile de învățământ pentru anul universitar 2020-2021.  

4. S-a aprobat, ediția 10, revizia 0 a Regulamentului de normare și salarizare, R-12.01-02 (document nr. 16734).  

5. S-au aprobat perioadele de efectuare a concediului de odihnă, în anul universitar 2020-2021, pentru cadrele 

didactice și de cercetare din UBc (adresa RUS nr. 16598).  

6. S-a aprobat modificarea Organigramei UBc (adresa DGA nr. 16707) și actualizarea statului de funcții pentru 

personalul didactic auxiliar şi nedidactic conform acestei modificări. 

7. S-au aprobat cererile pentru prelungirea programului de cercetare științifică începând cu 01.10.2020, înaintate 

de studenții-doctoranzi Custură Dragoș-Constantin, Onofrei (Unguru) Diana, Curlicovschi Alisa, Apostol M. 

Iulian (Inginerie industrială) (adresele nr. 16583÷16586; 15944).  

8. S-a informat Senatul universitar referitor la adresa DSP din data de 07.09.2020 privind situația 

epidemiologică a localităților de la nivelul județului Bacău (adresa nr. 16382). 

9. S-a aprobat completarea Regulamentului de organizare și funcționare a programelor de studii 

postuniversitare, în acord cu reglementările legale în vigoare, ordinul MEC nr. 3063/2020 (adresa nr. 16931). 

10. S-a informat Senatul universitar cu privire la adresa înaintată de Liga Studențească (adresa nr. 16820). 

11. S-a aprobat solicitarea Facultății de Inginerie pentru prelungirea perioadei de admitere (adresa nr. 16827).  

S-a completat prevederea, în Regulamentul 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 2020-

2021, R-05-12.  

 

 Aprobat,                              Întocmit, 

                        Preşedinte Senat                                                                                     Secretariat Senat 

         Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF                                          Dr.ing. Carmen-Coca BALABAN    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 


