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În conformitate cu dispoziţiile articolului 4 din Regulamentul Senatului, Comisia pentru relaţiile cu 
mass-media şi de promovare a imaginii UVAB se constituie și elaborează următorul 

 
R E G U L A M E N T : 
Art.1. Comisia pentru relaţiile cu mass-media şi de promovare a imaginii UVAB este organ de 

lucru al Senatului înfiinţat pentru elaborarea strategiei şi controlul modului de realizare a obiectivelor ce 
privesc relaţiile cu mass-media şi promovarea imaginii universităţii.  

 
CAPITOLUL I  
Componenţa Comisiei  
Art.2. 
(1) Comisia este formată din președinte, secretar și membri. Toți membrii permanenți ai comisiei 

fac parte din Senat; 
(2) Președintele comisiei este numit de către președintele Senatului dintre membrii Biroului Senat, 

aleși conform ROF al Senatului; 
(3) Componenţa comisiilor este propusă de către preşedintele Senatului şi aprobată de către Senat în 

termen de o lună de la constituirea sa; 
(4) 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. 
Toate propunerile vor fi aprobate de Senat; 

(5). Membrii comisiei pot fi înlocuiți când își pierd calitatea de membrii ai Senatului, la solicitarea 
motivată a acestora sau a președintelui comisiei. Noul/noii membri vor fi validaţi de către Senatul 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.  

 
CAPITOLUL II  
Atribuţiile Comisiei  
Art.3. În conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul Senatului, Comisia pentru relaţiile cu 

mass-media şi de promovare a imaginii UVAB are următoarele atribuţii:  
(1) elaborează rapoarte, analize, regulamente, propuneri sau alte documente, în raport cu atribuţiile 

stabilite prin regulamentul propriu sau prin hotărârile Senatului; 
(2) examinează și avizează proiecte şi propuneri de hotărâri, în vederea elaborării rapoartelor sau 

avizelor, în următoarele domenii de competenţă:  
a) relaţiile cu mass-media;  
b) promovarea imaginii UVAB; 
c) relaţiile culturale și tehnico-ştiinţifice ale UVAB cu alte instituții, indiferent de natura 

acestora;  
d) manifestări şi reuniuni naționale și internaţionale;  
e) conținutul și modul de prezentare al informațiilor de pe site-ul web al UVAB; 

 (3) Exercită controlul asupra politicii de imagine publică a Executivului;  
a) Monitorizează şi controlează modul în care prorectorul responsabil și celelalte organe ale 
administraţiei asigură transpunerea în practică a obiectivelor de imagine publică a UVAB, 
precum şi utilizarea mijloacelor şi resurselor în vederea atingerii acestor obiective;  
b) Realizarea acestei prerogative se înfăptuieşte prin multiple mijloace: propunerea şi 
redactarea de declaraţii şi hotărâri în materie de relații cu mass-media și imagine publică, 
iniţierea de moţiuni, dezbateri generale sau punctuale pe probleme de imagine majore, 
audierea prorectorului cu probleme de imagine ca şi a altor factori responsabili în materie de 
relaţii cu mass-media.  
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c) Solicită de la autorităţile executive rapoarte, informaţii şi documente, necesare pentru 
desfăşurarea activităţii Comisiei;  
d) Propune Biroului Senatului adoptarea, în numele Senatului sau al Comisiei, a unor 
declaraţii, apeluri, hotărâri, pe marginea unor probleme sau evenimente de interes;  

 
(4) Hotărârile, recomandările şi punctele de vedere ale Comisiei pentru relaţiile cu mass-media şi de 

promovare a imaginii UVAB se iau prin vot, cu majoritate simplă, căutându-se realizarea consensului, ori 
de câte ori este posibil. Materialele elaborate de Comisia pentru relaţiile cu mass-media şi de promovare a 
imaginii UVAB se prezintă Senatului de către raportorul desemnat. 

 
CAPITOLUL III  
Atribuţiile Președintelui Comisiei  
 
Art. 4. Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:  
(1) asigură reprezentarea acesteia în raporturile cu Biroul Senatului şi cu celelalte comisii;  
(2) conduce şedinţele comisiei;  
(3) invită la lucrările Comisiei persoane din afara ei, dacă interesele lucrărilor respective o cer;  
(4) participă la şedinţele altor comisii care examinează lucrări ce prezintă importanţă pentru 
Comisie;  
(5) îndeplineşte şi alte atribuţii care decurg din domeniul de activitate al Comisiei.  

 
Atribuţiile Membrilor Comisiei 
 

Art. 5. Membrii Comisiei pentru relaţiile cu mass-media şi de promovare a imaginii UVAB au 
următoarele atribuții și obligații: 

(1) participă activ la ședințele comisiei; 
(2) răspund la solicitările președintelui comisiei și ale Senatului Universității „Vasile Alecsandri” 
din Bacău; 
(3) își exprimă neîngrădit opiniile privind problemele supuse analizei; 
(4) participă prin vot la luarea deciziilor; 
(5) participă la elaborarea rapoartelor, analizelor, regulamentelor, propunerilor și a altor documente 
specifice; 
(6) fac propuneri privind documentele de lucru; 
(7) respectă termenele de finalizare a activităților propuse. 

 
Atribuţiile Secretarului Comisiei 
 

Art. 6. Membrii comisiei desemnează în cadrul primei şedinţe un Secretar al comisiei, având următoarele 
atribuţii: 

(1) asigură buna desfăşurare, din punct de vedere organizatoric, a şedinţelor comisiei; 
(2) centralizează propunerile venite de la facultăţi/departamente, de la Senat, de la comisiile 
Senatului şi le supune spre dezbatere comisiei; 
(3) asigură redactarea, în formă definitivă, a tuturor materialelor aprobate de comisie, precum şi 
difuzarea acestora. 
 

Art. 7. Mandatul Comisiei pentru relaţiile cu mass-media şi de promovare a imaginii UVAB are aceeaşi 
durată cu mandatul Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
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Art. 8. Comisia se întruneşte la solicitarea preşedintelui acesteia sau a preşedintelui Senatului. 

Convocarea se face prin e-mail, transmis tuturor membrilor comisiei cu cel puţin 3 zile înainte de 
data întrunirii. Comisia este legal constituită dacă sunt prezenţi 2/3 din numarul de membri. 

 
Art. 9. Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării de către Senatul Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău. 
 

Art. 10. Orice modificare a prezentului Regulament se aprobă de către Senatul Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău.  
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