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Art.1. Scopul prezentului regulament este de a descrie metodologia de organizare şi desfăşurare a
activităţii Comisia pentru relaţiile cu mass-media, promovarea imaginii UBc şi etică universitară
(numită în continuare CRMPIEU).
Art. 2. Activitatea CRMPIEU respectă prevederile Legii 1/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr.
57/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi ale regulamentelor Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău.
Art. 3. Misiunile CRMPIEU constau în elaborarea strategiei şi controlul modului de realizare a
obiectivelor ce privesc parteneriatele şi relaţiile Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, atât la
nivel naţional cât şi la nivel internaţional. Aceste misiuni se îndeplinesc prin recomandări şi puncte
de vedere comunicate în plenul Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău,
fundamentate pe studii şi analize elaborate la cererea acestuia.
Art. 4. În conformitate cu prevederile din ROF Senat, CRMPIEU are următoarele atribuţii:
a) elaborează rapoarte, analize, regulamente, propuneri sau alte documente, în raport cu
atribuţiile stabilite prin regulamentul propriu sau prin hotărârile Senatului universitar;
b) examinează și avizează proiecte şi propuneri de hotărâri, în vederea elaborării rapoartelor
sau avizelor, în următoarele domenii de competenţă:
 relaţiile cu mass-media;
 promovarea imaginii UBc;
 etica şi deontologia universitară;
 acordarea titlurilor onorifice, distincţiilor şi diplomelor;
 conținutul și modul de prezentare al informațiilor de pe site-ul web al UBc.
c) exercită controlul asupra politicii de imagine publică a Executivului, respectiv:
 monitorizează şi controlează modul în care prorectorul responsabil și celelalte organe ale
administraţiei asigură transpunerea în practică a obiectivelor de imagine publică a UBc,
precum şi utilizarea mijloacelor şi resurselor în vederea atingerii acestor obiective;
Realizarea acestei prerogative se înfăptuieşte prin multiple mijloace: propunerea şi
redactarea de declaraţii şi hotărâri în materie de relații cu mass-media, imagine publică şi
etică universitară, iniţierea de moţiuni, dezbateri generale sau punctuale pe probleme de
imagine majore, audierea prorectorului pentru etica şi imaginea universităţii ca şi a altor
factori responsabili în materie de relaţii cu mass-media.
 solicită de la autorităţile executive rapoarte, informaţii şi documente, necesare pentru
desfăşurarea activităţii Comisiei;
 propune Biroului Senatului universitar adoptarea, în numele Senatului universitar sau al
Comisiei, a unor declaraţii, apeluri, propuneri pe marginea unor probleme sau evenimente de
interes;
 redactează în perioada ianuarie - martie a fiecărui an un raport de activitate pentru anul
precedent, raport care face parte din Raportul anual al Senatului universitar.
Propunerile, recomandările şi punctele de vedere ale CRMPIEU sunt prezentate în plenul
Senatului de către orice membru al CRMPIEU.
Art. 5 CRMPIEU este un organism permanent al Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău, fiind subordonată acestuia. CRMPIEU colaborează cu celelalte comisii ale Senatului
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Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, precum şi cu: rectorul, Directorul General
Administrativ, Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare, precum şi cu alte structuri
care au atribuţii comune cu CRMPIEU.
Art. 6. CRMPIEU este formată din președinte, patru membri și un reprezentant al Ligii studențești.
Toți membrii permanenți ai comisiei fac parte din Senatul universitar.
(1) Președintele comisiei este prorectorul de resort sau un membru al Senatului universitar,
numit de către președintele Senatului universitar , conform ROF Senat.
(2) Componenţa comisiilor este propusă de către preşedintele Senatului universitar şi
aprobată de către Senatul universitar în termen de o lună de la constituirea sa.
(3) În afara membrilor permanenţi, din comisii pot face parte, pentru perioade determinate,
alţi membri ai comunităţii academice, la propunerea președintelui comisiei sau a președintelui
Senatului universitar. Toate propunerile vor fi aprobate de Senatul universitar.
Art. 7. Membrii comisiei pot fi înlocuiți când își pierd calitatea de membri ai Senatului universitar,
la solicitarea motivată a acestora sau a președintelui comisiei. Noul/noii membri vor fi validaţi de
către Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Art. 8. Comisia își desfășura activitatea la solicitarea Senatului universitar sau în plenul ședințelor
Senatului universitar. Orice membru al comisiei poate interveni cu recomandări, ori de câte ori
consideră, în plenul Senatului universitar, când sunt dezbătute și aprobate regulamente, emise
hotărâri etc.
Art. 9. Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:
 convoacă şi prezidează şedinţele Comisiei;
 coordonează întreaga activitate a comisiei şi oferă informaţii;
 reprezintă comisia în Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău;
 prezintă Senatului universitar raportul anual privind activitatea Comisiei.
Art. 10. Membrii Comisiei au următoarele atribuţii şi obligaţii:
 participă activ la şedinţele Comisiei din care fac parte; acumularea de 3 absențe
nemotivate de la lucrările Senatului universitar sau ale Comisiei din care face parte, duce la
excluerea din Senatul universitar, conform ROF Senat;
 răspund la solicitările Preşedintelui Comisiei şi ale Senatului Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău;
 îşi exprimă neîngrădit opiniile privind problemele supuse analizei în Comisia Senatului;
 participă prin vot deschis sau secret, după caz, la luarea deciziilor;
 participă la elaborarea rapoartelor, analizelor, regulamentelor, propunerilor şi a altor
documente specifice comisiei din care fac parte;
 fac propuneri privind documentele de lucru;
 respectă termenele de finalizare a activităţilor propuse prin documentele comisiei.
Art. 11. La fiecare şedinţă a Comisiei membrii acesteia vor desemna un secretar al Comisiei, care
asigură buna desfăşurare, din punct de vedere organizatoric, a ședinței Comisiei și elaborează
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documentele corespunzătoare. Toate documentele comisiei sunt predate și păstrate la Secerariatul
Senatului universitar.
Art. 12. Lucrările Comisiei se desfăşoară în plen sau prin activităţi individuale în funcție de situație,
cu respectarea prezentului regulament și a ROF Senat.
(1) La ședințele Comisiei pot participa ca invitați reprezentanții conducerii executive sau
Consiliului de adminitrație cu responsabilități în domeniul de activități al comisiei.
(2) Președintele Senatului universitar poate participa la ședințele Comisiei, putând coordona
activitatea Comisiei, conform ROF Senat.
Art. 13. Hotărârile, recomandările sau punctele de vedere ale Comisiei se adoptă cu majoritatea
simplă de voturi a membrilor comisiei prezenți la ședință, prin vot deschis, căutându-se pe cât
posibil realizarea consensului.
Art. 14. Rapoartele, proiectele de regulamente, recomandările sau punctele de vedere ale Comisiei
sunt prezentate Senatului de către preşedintele comisiei sau de un alt membru desemnat de acesta.
Prezentarea se face în plenul Senatului universitar, pentru dezbatere. Comisia, fiind un instrument
ajutător al Senatului universitar, nu poate lua decizii fără aprobarea plenului Senatului universitar.
Art. 15. Orice modificare a prezentului Regulament se aprobă de către Senatul Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău.
Art. 16. Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării de către Senatul universitar.
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