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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. (1) Consiliul academic este o structură consultativă la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” 

din Bacău.  

(2) Principalul obiectiv al  Consiliul academic este  acela de a sprijini structurile de conducere 

în vederea creșterii performanței proceselor de învățământ și cercetare prin identificarea și 

soluționarea problemelor apărute în cadrul acestora.  

(3) Consiliului academic identifică resursele materiale şi propune soluții , care să contribuie la 

realizarea obiectivelor stabilite, la creșterea vizibilității naționale și internaționale a universității 

precum şi la stimularea participării active în viața comunității locale și regionale. 

 

CAPITOLUL II 

ROLUL CONSILIULUI ACADEMIC 

Art. 2. (1) Consiliul academic sprijină rectorul în luarea deciziilor și contribuie la realizarea 

managementului universităţii, prin mecanisme suplimentare de dialog şi implicare directă. 

(2) Consiliul academic are rol consultativ, fiind constituit pentru a asigura consultările 

parteneriale privind stabilirea şi prioritizarea activităților, în acord cu obiectivele strategice ale 

universității. 

(3) Consiliul academic contribuie la implementarea legislaţiei reglementărilor și a hotărârilor 

Senatului universitar şi ale Consiliului de administraţie în domeniul învăţământului și cercetării 

științifice. 

(4) Consiliul academic contribuie la organizarea şi buna desfăşurare a procesului didactic 

universitar la ciclurile de învăţământ, licenţă, master şi doctorat, la desfăşurarea învăţământului 

postuniversitar şi de formare continuă. 

 

CAPITOLUL III 

COMPONENŢA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI ACADEMIC 

Art. 3. (1) Componența și funcţionarea Consiliului academic este reglementată în prezentul 

regulament, aprobat de Senatul universitar. 

(2) Consiliul academic, ca structură consultativă a rectorului și Consiliului de administraţie, 

are în componența sa un preşedinte, membri şi un secretar. Consiliul academic este format din 

profesori universitari, reprezentanţi ai managementului de la nivelul universității, facultăților și 

departamentelor care şi-au exprimat acceptul de a fi membri în această structură (Anexa 1). 

(3) Numărul de membri şi componenţa Consiliului academic se stabilesc prin decizie, la 

propunerea rectorului. Rectorul universităţii şi preşedintele senatului fac parte de drept din Consiliul 

academic.  

 (4) Membrii Consiliul academic pot renunța oricând la această calitate, fără vreo consecință 

de orice natură.  

 (5) Alegerea președintelui Consiliului academic, se face pe bază de propuneri, prin vot direct, 

de către membrii acestuia. Pentru alegerea președintelui, la ședința de alegeri trebuie să fie prezenți 

minimum două treimi din numărul total al membrilor. Alegerea președintele este validată, dacă un 

candidat întrunește jumătate plus unu, din voturile valabil exprimate. Mandatul președintelui Consiliului 

academic este de 4 ani. 

(6) Şedinţele ordinare ale Consiliului academic se desfăşoară, de regulă, la 2 (două) luni, sau 

ori de câte ori situaţia o impune. Şedinţele sunt convocate (anexa 2) de către secretariatul Consiliului 
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academic în numele și la propunerea preşedintelui, sau de către 1/3 dintre membrii acestuia. Demersul 

privind convocarea şedinţei devine operativ după stabilirea tematicii şi a datei. 

(7) Data, locul şi tematica şedinţei se anunţă prin convocator prin poşta electronică, de către 

secretariatul Consiliului academic, cu cel puţin 2 zile înainte de desfăşurarea acesteia. 

(8) Şedinţele Consiliului academic sunt statutare, dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din 

membrii acestuia.  

(9) Şedinţele sunt conduse de către preşedintele Consiliului academic. 

(10) Prezenţa membrilor Consiliului academic la şedinţele acestuia este obligatorie. Orice 

absenţă trebuie anunțată, telefonic sau prin e-mail, preşedintelui consiliului. Pe durata unui an 

universitar sunt admise maximum 3 absenţe de la şedinţele consiliului. 

(11) La şedinţă pot participa şi alte persoane, care nu sunt membri ai Consiliului academic, în 

calitate de invitat, pentru informarea/ rezolvarea unor probleme. Propunerea trebuie transmisă 

preşedintelui Consiliului Academic, în prealabil prin e-mail, pentru a putea fi introdusă pe ordinea de 

zi a şedinţei respective. 

(12) Discuţiile în cadrul şedinţelor sunt libere, nici un participant nu are dreptul de a întrerupe 

sau de a îngrădi sau obstrucționa luările de cuvânt. Pentru operativitate, se recomandă maximum două 

intervenţii din partea unui membru al Consiliului academic pe un subiect. 

(13) Conţinutul luărilor de cuvânt se consemnează, de către secretar, în procesul-verbal al 

sedinței, dacă se solicită acest lucru. Procesele verbale se păstrează la secretariatului Consiliului 

academic. Procesele-verbale sunt semnate de președintele Consiliului academic și de persoana care l-a 

întocmit.  

(14) Consiliul academic propune soluții  în probleme din sfera lui de competenţă. Pentru 

adoptarea acestora este necesară majoritatea simplă a celor prezenţi.  

(15) Hotărârile Consiliului academic sunt transmise spre analiză şi aprobare Rectorului, 

Consiliului de Administrație sau, după caz, Senatului universitar. 

 

3.1. Atribuţii 

Art. 4. (1) Consiliul academic poate consilia rectorul privind perspectiva de dezvoltare a universității, 

politica de resurse umane, managementul carierei, managementul financiar-contabil, managementul 

juridic și poate propune măsuri. 

(2) Consiliul academic poate face propuneri de reglementări, în acord cu dezvoltarea 

universităţii şi cu schimbarea cadrului legislativ şi poate contribui la elaborarea, completarea/ 

modificarea regulamentelor.  

(3) Consiliul academic, la solicitarea rectorului şi a Consiliului de administraţie, poate elabora 

analize, rapoarte şi propune proiecte de metodologii. 

(4) Consiliul academic, la solicitarea rectorului şi a Consiliului de administraţie, poate elabora 

şi propune, în cadrul planului operațional al universităţii, măsuri privind întărirea legăturilor 

universităţii cu mediul social, economic, administrativ, cu instituţii similare din ţară şi străinătate, cu 

organisme naţionale şi internaţionale, precum şi măsuri pentru asigurarea compatibilizării şi mărirea 

competitivităţii studiilor, cercetărilor şi serviciilor universităţii, sporirea veniturilor angajaţilor şi 

dezvoltarea facilităţilor pentru angajaţi şi studenţi.  

(5) Consiliul academic poate propune monitorizarea respectării standardelor de performanţă 

stabilite de ARACIS şi de organismele de evaluare academică internaţionale pentru procesul de 

învăţământ universitar şi postuniversitar și poate contribui la colectarea şi raportarea datelor necesare 

autoevaluării universităţii. 
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(6) Consiliul academic, la solicitarea rectorului, poate identifica, analiza, soluționa și propune 

spre avizare/ aprobare Consiliului de administrație și/ sau Senatului universitar și alte problemele, 

teme, aspecte care intră în sfera sa de competenţă. 

(7) Consiliul academic se poate autosesiza în cazul diferitelor probleme sau nereguli ce apar în 

desfăşurarea procesului educațional și de cercetare științifică, le poate analiza sau, după caz, le poate 

transmite celor responsabili în vederea soluționării acestora. 

(8) Consiliul academic colaborează, în acțiunile și activitățile pe care le desfășoară, cu Senatul 

universitar/ biroul Senatului universitar.  

 

3.2. Responsabilităţi  
Art. 5 (1) Preşedintele Consiliului academic are următoarele responsabilităţi: 

 convoacă, prezidează şi coordonează activitatea Consiliului academic; 

 asigură includerea problemelor, transmise de rector și Consiliul de administrație, pe ordinea 

de zi a ședinței Consiliului academic;  

 asigură transmiterea propunerilor și documentelor elaborate de Consiliul academic (care 

urmează a fi avizate/ aprobate și, după caz, aplicate) către rector, Consiliul de administraţie 

sau Senatul universitar,. 

(2) Membrii Consiliului academic au responsabilitatea:  

 de a furniza datele solicitate, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului academic;  

 de a participa la şedinţele Consiliului academic şi la activităţile acestuia, ori de câte ori sunt 

convocaţi;  

 de a informa conducerea facultăţilor și departamentelor, precum şi a colegilor, cu referire la 

deciziile Consiliului academic;  

 de a aplica hotărârile și politicile Consiliului academic.  

(3) Secretarul Consiliului academic are următoarele atribuţii:  

 întocmește și transmite convocatorul; 

 întocmește procesul-verbal al ședinței; 

 transmite propunerile Consiliului academic rectorului și Consiliul de administrație în 

vederea avizării, după care se transmit Senatului universitar, spre aprobare.  

 

CAPITOLUL IV 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 6. (1) Responsabilitatea privind  modificarea prezentului regulament revine preşedintelui și 

membrilor Consiliului academic. Regulamentul de organizare şi funcţionare poate fi modificat prin 

votul majorităţii simple a membrilor Consiliului academic. Propunerile de modificare a 

regulamentului vor fi comunicate în prealabil tuturor membrilor.  

(2) Reviziile sunt avizate de Consiliul de administraţie și aprobate de Senatul universitar.  

 

Art. 7. Prezentul regulament a fost aprobat în sedința Senatului UBc din data de 26.10.2016. 
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Anexa 1 

  

Componența Consiliului academic 

 

Nr. crt. Nume și prenume Funcția 
Facultatea/ 

Departamentul 

1 Prof.univ.dr.ing. Bibire Luminița Director departament 
Facultatea de Inginerie/ 

IMIM 

2 Prof.univ.dr.ing. Cristea Ion Președinte sindicat 
Facultatea de Inginerie/ 

IMSI 

3 Prof.univ.dr.ing. Culea George Director departament 
Facultatea de Inginerie/ 

ESC 

4 Prof.univ.dr.ing. Fînaru Adriana-Luminița Director CSUD 
Facultatea de nginerie / 

ICA 

5 Prof.univ.dr.ing. Dr.H.C. Nedeff Valentin Preşedinte Senat 
Facultatea de Inginerie/ 

IMIM 

6 Prof.univ.dr.ing. Nistor Ileana-Denisa Prodecan 
Facultatea de Inginerie/ 

ICA 

7 Prof.univ.dr.ing. Schnakovszky Carol  Rector 
Facultatea de Inginerie/ 

IMSI 

8 Prof.univ.dr.ing. Zichil Valentin Decan 
Facultatea de Inginerie/ 

IMM 

9 Prof.univ.dr. Romedea Adriana-Gertruda Prorector Facultatea de Litere/ DLLS 

10 Prof.univ.dr. Nechita Elena Prorector Facultatea de Științe/ MISE 

11 Prof.univ.dr. Tălmaciu Mihai Decan Facultatea de Științe/ MISE 

12 Prof.univ.dr. Deju Mihai Director departament 
Facultatea de Științe 

Economice/ CAAEF 

13 Prof.univ.dr. Harja Eugenia Director departament 
Facultatea de Științe 

Economice/ MM 

14 Prof.univ.dr. Turcu Ovidiu-Leonard Decan 
Facultatea de Științe 

Economice/ MM 

15 Prof.univ.dr. Dobrescu Tatiana Prodecan 

Facultatea de Științe ale 

Mișcării Sportului și 

Sănătății/ 

EFPS 

16 Prof.univ.dr. Mârza-Dănilă Dănuț-Nicu Prorector 

Facultatea de Științe ale 

Mișcării Sportului și 

Sănătății / EFPS 

17 Prof.univ.dr. Șalgău Silviu Prodecan 

Facultatea de Științe ale 

Mișcării Sportului și 

Sănătății / KTO 

 

 

 

 

 

  

 




