UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU
Nr. 6797/1/ 05.05.2020
MINUTA
şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 05 mai 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-au validat, în unanimitate, rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcției de decan la nivelul celor cinci
facultăți, mandatul 2020-2024, după cum urmează:
Facultatea de Inginerie: Conf.univ.dr. Mirela Panainte-Lehăduș - admis; conf.univ.dr. Narcis BÂRSAN respins; conf.univ.dr. Bogdan-Alexandru CHIRIȚĂ - respins (adresa nr. 6538);
Facultatea de Litere: conf.univ.dr. Brândușa-Mariana AMĂLĂNCEI - admis; lector univ.dr. Mihaela CULEA
- respins; prof.univ.dr. Vasile SPIRIDON – respins (adresa nr. 6564);
Facultatea de Științe: Conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIȘAN - admis; lector univ.dr. Elena-Roxana
ARDELEANU - respins; lector univ.dr. Cosmin-Ion TOMOZEI - respins; lector univ.dr. Roxana-Elena
VOICU – respins (adresa nr. 6476);
Facultatea de Științe Economice:Prof.univ.dr. Ovidiu-Leonard TURCU - admis; conf.univ.dr. Laura-Cătălina
ȚIMIRAȘ - respins; lector univ.dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU – absent (adresa nr. 6565);
FȘMSS: Conf.univ.dr. Dan-Iulian ALEXE -admis; conf.univ.dr. Daniel-Lucian DOBRECI respins; lector
univ.dr. Mihai-Adrian SAVA -respins (adresa nr. 6539).
Rezultatele concursurilor au fost prezentate în CA și confirmate în Consiliile Facultăților.
2. S-a aprobat, în unanimitate, cererea nr. 6055, prin care doamna prof.univ.dr. Elena BONTA solicită
prelungirea activității începând cu data de 13.05.2020 (dată la care împlinește vârsta de pensionare), până la
sfârșitul anului universitar 2019-2020. Cererea a fost aprobată în CA din data de 15 aprilie 2020.
3. S-a aprobat, Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic la data de
03.04.2020 (adresa nr. 5660).
4. S-a aprobat, în unanimitate, Statul de funcţii centralizator pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic la
data de 27.04.2020 (adresa nr. 6477).
5. S-au aprobat, în unanimitate, anexele la Tabelele centralizatoare cuprinzând cadrele didactice în regim de
plata cu ora pe semestrul II, anul universitar 2019-2020, întocmite pentru departamentul IMIM, Facultatea de
Inginerie (adresele nr. 5886 și 6674).
6. S-a aprobat, în unanimitate, solicitarea Departamentului BEPM cu privire la repartizarea activităților didactice
ale doamnei lector.univ.dr. Daniela NICUȚĂ, aflată în incapacitate temporară de muncă (adresa nr. 5864).
7. S-a aprobat Ghidul metodologic privind organizarea și desfășurarea activităților la DPPD - UBc, pe perioada
pandemiei COVID-19 (adresa nr. 6493).
8. S-au aprobat propunerile de granturi de studii pentru românii de pretutindeni și bursierii statului român, pe
anul universitar 2020-2021, răspuns la adresa MEC nr. 259/GP/27.04.2020 (adresa nr. 6411).
9. S-a aprobat adresa DGA nr. 6423 cu privire la scutirile la plata chiriilor, aprobate pentru agenții economici
care au închiriate spații în clădirile UBc și sunt afectate de închiderea activităților didactice.
10. S-a aprobat modificarea structurii anului universitar 2019-2020 ca urmare a situației existente la nivelul țării,
respectiv pandemia COVID-19 și a reglementărilor legale în vigoare în acest sens.
11. S-a aprobat propunerea privind uniformizarea taxei de admitere la valoarea de 120 lei.
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