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Capitolul 1 – DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art.1. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Biroului de Relaţii 
Internaţionale si Programe Comunitare (BRIPC). 
 
Art.2. Activitatea BRIPC se desfăşoară conform legilor în vigoare, a Cartei Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău, a regulamentelor interne şi a prezentului regulament, care poate fi modificat şi 
completat prin hotărâri ale Senatului universităţii. 
 
Art.3. BRIPC face parte integrantă din structura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
 
 Capitolul 2 – MISIUNE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
 
Art.4. Misiunea fundamentală a BRIPC este de a asigura derularea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare 
academică ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău cu universităţi, instituţii de cercetare, instituţii 
culturale şi sociale din întreaga lume. 
 
Art.5. BRIPC se află în următoarele tipuri de relaţii: 

a) ierarhice – BRIPC se subordonează direct prorectorului cu programe de cercetare şi relaţii 
internaţionale; 

b) funcţionale – BRIPC  este subordonat Secretariatului General al universităţii; 
c) de colaborare – BRIPC colaborează cu celelalte structuri ale universităţii (facultăţi, departamente, 

servicii); 
d) de reprezentare – BRIPC poate reprezenta universitatea în relaţiile cu instituţiile partenere din 

străinătate, cu A.N.P.C.D.E.F.P, cu Comisia Europeana, cu AUF şi cu alte organisme la care 
universitatea este afiliată, în baza unui mandat special. 
 

Art.6. Coordonarea activitatilor din  Lifelong Learning Programme 2007 – 2013, revine Biroului de 
Programe Comunitare din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, constituit in conformitate cu:  

♦ Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4284/07.06.05;  
♦ Decizia Biroului Senatului Universităţii din Bacău din 14.06.2005. 
Functionarea Biroului de Programe Comunitare este reglementata prin Regulamentul de 
Functionare al Biroului de Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale 

Art.7. BRIPC este condus de un sef de birou aflat în subordinea directă a prorectorului cu programe de 
cercetare şi relaţii internaţionale.  
  
 Capitolul 3 – ATRIBUŢII ŞI ACTIVITĂŢI 
 
Art.7. Principalele atribuţii şi activităţi desfăşurate de BRIPC, în concordanţă cu domeniile sale de 
competenţă, sunt: 

a) aplicarea strategiei Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău în domeniul relaţiilor 
internaţionale; 

b) sprijinirea participării active a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău la programele 
europene;  

c) sprijinirea participării active a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău la programele şi 
acţiunile organismelor internaţionale la care universitatea este afiliată; 
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d) gestionarea fondurilor europene şi monitorizarea activităţilor derulate de către universitate în 
cadrul Programului sectorial LLP-Erasmus; 

e) gestionarea informaţiilor cu privire la programele şi proiectele internaţionale la care Universitatea 
„Vasile Alecsandri” din Bacău este coordonator sau partener; 

f) colaborarea  şi participarea la activităţile specifice organizate sub egida francofoniei de către 
universitate, parteneri, centrele şi serviciile culturale, Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF),  
Biroul Regional al Europei Centrale şi Orientale (BECO) al AUF, Ambasada Republicii Franceze 
la Bucureşti etc. 

g) ţinerea evidenţei, difuzarea informaţiilor şi monitorizarea burselor în străinătate pentru studenţi, 
cadre didactice şi personal, prin ofertele lansate de: Centrul  Naţional al Burselor de Studii în 
Străinătate (C.N.B.S.S.), AUF, DAAD, Programul Fulbright, etc. 

h) participarea la seminarii, conferinţe şi alte reuniuni de informare şi formare pe probleme specifice 
activităţii DRI; 

i) păstrarea şi arhivarea tuturor informaţiilor şi documentelor justificative privind derularea 
programelor comunitare, privind activitatea de cooperare internaţională a Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău; 

j) comunicarea permanentă cu departamentele similare din universităţile partenere în vederea 
menţinerii şi dezvoltării relaţiilor cu omologii din aceste instituţii; 

k) colaborarea în recrutarea studenţilor internaţionali şi orientarea acestora spre facultăţile  şi 
departamentele corespunzătoare; 

l) diseminarea de informaţii privind calendarul acţiunilor şi apelurilor de propuneri de la nivel 
internaţional; 

m) sprijinirea organizării de manifestări internaţionale în cadrul universităţii. 
 
 Capitolul 4 – DISPOZIŢII FINALE 

 
Art.8. Atribuţiile personalului BRIPC sunt stabilite prin fişa postului. 
Art. 9.  Modificarea prezentului regulament se face cu aprobarea majorităţii simple a membrilor 
Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
Art.10. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău din data de 31.01.2013. 
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