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1. DISPOZIŢII GENERALE 
Biroul de Programe Comunitare este o structură organizatorică din cadrul Biroului de Relaţii 

Internaţionale al Universităţii din Bacău, destinată implementării şi coordonării operative a 
programelor finanţate de către Comisia Europeana în domeniul educaţiei şi formării profesionale. 

Biroul de Programe Comunitare coordonează participarea Universităţii Vasile Alecsandri 
din Bacău la noua generaţie de programe comunitare Lifelong Learning Programme 2007 – 2013. 

Cadrul legislativ care a condus la înfiinţarea Biroului de Programe Comunitare în 
Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău este definit prin: 

♦ Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4284/07.06.05;  
şi 
♦ Decizia Biroului Senatului Universităţii din 14.06.2005. 
 
2. CONSTITUIREA BIROULUI DE PROGRAME COMUNITARE 

 
- Biroul de Programe Comunitare din cadrul Universităţii Vasile Alecsandri din Bacău este 

organizat şi funcţionează în baza Ordinului MEdC nr. 4284 din 7 iunie 2005, cu privire la 
înfiinţarea şi funcţionarea Birourilor pentru Programe Comunitare în instituţiile de învăţământ 
superior acreditate, precum şi a liniilor directoare transmise de către Agenţia Naţională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP). 

- Biroul de Programe Comunitare este o structură organizatorică fără personalitate juridică, 
având ca principală misiune implementarea strategiilor de dezvoltare a parteneriatelor 
internaţionale în cadrul programelor comunitare coordonate de ANPCDEFP. 

- Biroul de Programe Comunitare este subordonat Senatului, Consiliului de administrație, 
Rectorului şi Prorectorului cu probleme de Relaţii Internaţionale. Biroul are în componenţa sa doi 
responsabili de programe din cadrul Biroului de Relaţii Internaţionale si Programe Comunitare, 
reprezentanţii facultăţilor şi este coordonat de către Coordonatorul Instituţional al Programelor 
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. 

-  Biroul de Programe Comunitare din cadrul Universităţii Vasile Alecsandri din Bacău 
colaborează cu conducerile facultăţilor şi departamentelor  implicate în schimburile academice în 
cadrul programelor comunitare, cu asociaţii studenţeşti şi cu diferite organisme externe pentru 
diseminarea informaţiilor referitoare la programele comunitare şi pentru organizarea activităţilor 
specifice gestionării şi derulării acestora. 

-  La nivel naţional, Biroul de Programe Comunitare din Universitatea Vasile Alecsandri din 
Bacau este subordonat ANPCDEFP, căreia îi raportează după un calendar stabilit la nivel naţional, 
prin proceduri specifice, asupra modului de desfăşurare a tuturor programelor active, asupra  
gestiunii resurselor financiare şi a aplicării politicilor specifice. 

-  Finanţarea activităţilor Biroului de Programe Comunitare se realizează în condiţiile legii, 
din fonduri destinate organizării şi gestionării programelor comunitare şi din fonduri proprii şi/sau 
din surse externe.  
 

3. ATRIBUŢIILE BIROULUI DE PROGRAME COMUNITARE DIN 
UNIVERSITATEA DIN BACĂU 

 
Biroul de Programe Comunitare din cadrul Universităţii are următoarele atribuţii principale: 

a) informează şi consiliază potenţialii beneficiari şi promotori de proiecte cu privire la actualele 
programe comunitare educaţionale; 
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b) diseminează informaţiile referitoare la noul program integrat de educaţie continuă, demarat în 
UE, începând din anul 2007; 
c) coordonează în cadrul instituţiei procesul tehnic de selecţie a beneficiarilor de mobilităţi, în 
condiţiile reglementate de ANPCDEFP şi Comisia Europeană; 
d) coordonează şi monitorizează modul de derulare a mobilităţilor studenţeşti şi de cadre didactice 
participante la programele comunitare, pe principiile Cartei Universitare ERASMUS, ale Cartei 
Europene pentru calitate în mobilitate şi ale Cartei Universităţii; 
e) gestionează fondurile alocate prin contractele financiare încheiate cu ANPCDEFP pentru 
derularea mobilităţilor studenţeşti şi ale cadrelor didactice; 
f) identifică, promovează şi diseminează informaţii referitoare la proiectele centralizate finanţate de 
Comisia Europeană prin programele comunitare şi alcătuieşte o bază de date corespunzătoare, care 
va fi publicată pe pagina web a instituţiei şi va fi actualizată permanent; 
g) raportează asupra derulării proiectelor finanţate prin programe comunitare către conducerea 
Universităţii, către Ministerul Educaţiei Naționale, către ANPCDEFP, către Comisia Europeană şi 
către alte instituţii abilitate; 
h) asigură avizarea tehnică a propunerilor de proiecte care implică Universitatea; 
i) organizează baza de date cu partenerii instituţiei şi detalii ale acestora; 
j) organizează acţiuni de informare privind programele comunitare. 
 

4. ATRIBUŢIILE COORDONATORULUI BIROULUI DE PROGRAME 
COMUNITARE 
 
Coordonatorul Instituţional pentru Programe Comunitare este numit prin decizie a 

rectorului, după aprobarea de către Senatul Universităţii. 
Coordonatorul Instituţional pentru Programe Comunitare coordonează activitatea Biroului 

de Programe Comunitare şi este subordonat rectorului şi  prorectorului cu probleme de relaţii 
internaţionale. 

Coordonatorul Biroului de Programe Comunitare este cadru didactic activ din Universitate; 
Coordonatorul Biroului de Programe Comunitare răspunde în faţa  conducerii Universităţii 

pentru bunul mers al activităţii. 
Coordonatorul  Biroului de  Programe Comunitare conlucrează cu celelalte structuri centrale 

ale Universităţii din domeniul didactic, de cercetare, resurse umane, financiar-contabil, social, etc. 
pentru buna desfăşurare a activităţilor sale.  

Coordonatorul organizează şi coordonează activitatea Biroului de Programe Comunitare şi 
defineşte atribuţiile responsabililor de programe.  
 Coordonatorul Biroului de Programe Comunitare din cadrul Universităţii are următoarele 
atribuţii: 
a) coordonează gestionarea administrativă şi financiară a programelor comunitare; 
b) coordonează activităţile de secretariat şi asistenţă tehnică din cadrul Biroului de Programe 
Comunitare asigurând pregătirea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea mobilităţilor desfăşurate 
în cadrul programelor comunitare; 
c) asigură informarea la nivel centralizat asupra oportunităţilor în domeniul programelor comunitare 
şi a desfăşurării proiectelor în cadrul instituţiei şi diseminează informaţia la toate nivelurile, pe toate 
canalele de comunicare disponibile; 
d) colaborează cu coordonatorii departamentali şi cu cadrele didactice responsabile de acorduri 
bilaterale, precum şi cu asociaţii studenţeşti, catedre sau organisme externe în vederea organizării 
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optime a mobilităţilor şi a inserţiei în mediul academic românesc a studenţilor străini (componenta 
incoming); 
e) asigură corespondenţa operativă cu partenerii instituţionali în vederea bunei desfăşurări a 
proiectelor de cooperare internaţională; 
f) informează periodic conducerea Universităţii asupra derulării tuturor programelor comunitare, 
coordonează elaborarea rapoartelor instituţionale adresate forurilor competente, respectiv către 
Ministerul Educaţiei Naționale,  Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educaţiei şi Formării Profesionale, Comisia Europeană etc.; 
g) având delegarea rectorului, poate desfăşura activităţi de reprezentare în scopul extinderii 
parteneriatelor internaţionale ale instituţiei. 

 
5. ATRIBUŢIILE RESPONSABILILOR PENTRU PROGRAME COMUNITARE 
 
Responsabilii de programe comunitare sunt angajaţi permanenţi ai Universităţii, având 

prevăzute în fişa postului activităţi corespunzǎtoare. 
Responsabilul de Programe Comunitare (administratorul de programe) din cadrul Biroului 

de Programe Comunitare are următoarele atribuţii: 
a) execută gestiunea financiară a fondurilor provenite din programe comunitare (calculul 
granturilor, întocmirea contractelor financiare, întocmirea documentelor financiare pentru Serviciul 
Contabilitate). 
b) realizează raportarea periodică către ANPCDEFP (raport financiar, raport narativ, ş.a.). 
c) coordonează activităţile de selecţie a studenţilor; 
d) asigură monitorizarea desfăşurării mobilităţilor, prin controlul fluxului de documente şi 
informaţii spre şi dinspre universităţile partenere; 
e) realizează activităţile de asistenţă tehnică, asigurând pregătirea, organizarea, monitorizarea şi 
evaluarea mobilităţilor desfăşurate în cadrul programelor; 
f) centralizează informaţiile provenite de la facultăţi referitoare la selecţia candidaţilor şi la 
desfăşurarea mobilităţilor; 
g) realizează materiale promoţionale pe suport scris şi/ sau electronic referitoare la programele pe 
care le gestionează; 
h) asigură redactarea, multiplicarea, difuzarea materialelor informative; 
i) actualizează baza de date existentă pe web, organizează periodic evenimente de informare pentru 
asigurarea transparenţei şi pentru diseminarea informaţiilor şi a bunelor practici; 
j) diseminează în universitate apelurile pentru proiecte, din cele care fac obiectul său de activitate; 
k) desfăşoară alte activităţi specifice stipulate în fişa postului. 
  
 6. ATRIBUŢIILE REPREZENTANTULUI FACULTĂŢII ÎN BIROUL DE 
 PROGRAME COMUNITARE 
 

Reprezentanţii facultăţilor în Biroul de Programe Comunitare au următoarele atribuţii: 
a) Coordonează activitatea de întocmire a Planurilor Anuale de mobilităţi comunitare la nivel 

de facultate, stabilind, pe baza acordurilor bilaterale înregistrate la Biroul de Programe 
Comunitare, numărul de mobilităţi, pe cicluri de studii, şi durata acestora. După aprobarea 
în Consiliul Facultăţii, Planul Anual este înaintat la Biroul de Programe Comunitare. 

b) Coordonează întocmirea de către titularii de acorduri bilaterale a programelor de 
studii/plasament aferente fiecărei mobilităţi studenţeşti (formularele de Learning/Training 
Agreement). După aprobarea în Consiliul Facultăţii, programele de studii/plasament pentru 
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fiecare dintre studenţii beneficiari sunt înaintate la Biroul de Programe Comunitare înaintea 
începerii anului universitar in care se desfăşoară mobilităţile SM/SP programate; 

c) Organizează şi asigură buna desfăşurare a selecţiei studenţilor la nivelul facultăţii, conform 
programului stabilit de către Biroul de Programe Comunitare; 

d) Asigură coordonarea şi monitorizarea mobilităţilor de studenţi şi cadre didactice incoming şi 
outgoing la nivelul facultăţii; 

e) Asigură comunicarea permanentă cu structura de conducere a facultăţii; 
f) Asigură respectarea integrală a regulamentelor de recunoaştere a studiilor şi creditelor 

pentru studenţii participanţi în programele comunitare; 
g) Realizează rapoartele pentru Biroul de Programe Comunitare; 
h) Organizează baza de date cu partenerii facultăţii şi detalii ale acestora; 
i) Actualizează permanent avizierul pentru programe comunitare de la nivelul facultăţii. 

 
7. TIPURI DE ACŢIUNI ÎN CADRUL PROGRAMULUI COMUNITAR LIFELONG 

LEARNING (LLP), PROGRAMUL SECTORIAL ERASMUS (ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR): 
 
I. MOBILITĂŢI DE STUDII PENTRU STUDENŢI (SM)  
 

Obiectivele mobilităţilor de studii Erasmus sunt: 
 să ajute studenţii să beneficieze educaţional, lingvistic şi cultural de experienţa studierii în 

alte ţări europene; 
 să promoveze cooperarea între instituţii şi să contribuie la îmbogăţirea mediului educaţional 

al instituţiilor gazdă; 
 să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificaţi, cu deschidere şi cu 

experienţă internaţională, ca viitori specialişti. 
 

II. MOBILITĂŢI DE PLASAMENT PENTRU STUDENŢI (SP) 
 

Un plasament este o perioadă de timp petrecută într-o întreprindere sau organizaţie din altă ţară, 
având ca obiectiv să ajute beneficiarii : 

 să capete aptitudini specifice integrării în activitatea profesională; 
 să-şi îmbunătăţească cunoaşterea culturii economice şi sociale a ţării gazdă; 
 să acumuleze experienţă de muncă într-un mediu economic competitiv;  
 să se adapteze cerinţelor pieţii de muncă comunitare.  

Organizaţiile gazdă pentru plasamentele studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de 
cercetare şi alte organizaţii. 
 

III. MOBILITĂŢI CADRE DIDACTICE (TA) 
 
Mobilităţile cadrelor didactice în universităţi partenere din UE au ca obiective: 

 asigurarea unui schimb de experienţă cu mediile academice, de cercetare sau economice, în 
vederea formării şi perfecţionării cadrelor didactice; 

 dezvoltarea de noi linii de educaţie şi instruire; 
 dezvoltarea de cursuri şi suporturi moderne pentru educaţie şi instruire; 
 dezvoltarea de parteneriate funcţionale pentru alte proiecte de educaţie, instruire şi de 

cercetare; 
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 promovarea imaginii universităţii noastre. 
 
 IV. MOBILITĂŢI DE FORMARE A PERSONALULUI (ST) 
 
Personalul administrativ, didactic şi nedidactic angajat al Universităţii poate beneficia de stagii de 
formare în instituţiile cu care au fost încheiate acorduri inter-instituţionale. 
Obiectivul principal al acestei acţiuni este acela de a forma personalul prin schimb de experienţă şi 
prin contactul cu bunele practici ale instituţiei partenere, în vederea îmbunătăţirii propriei activităţi 
şi a armonizării cu practicile europene în domeniu. 
  
 8. DISPOZIŢII FINALE 
 
 Aplicarea efectivă a prezentului regulament este reglementată prin instructiuni specifice de 
lucru privind desfăşurarea activităţilor programelor comunitare elaborate si/sau revizuite 
anual de catre Biroul de Programe Comunitare si aprobate de catre Senat. 
 Prezentul regulament poate fi modificat anual la propunerea Biroului de Programe 
Comunitare şi cu aprobarea Senatului, în funcţie de schimbările în strategia UE, a ANPCDEFP şi a 
Universităţii Vasile Alecsandri din Bacău. 
 Acest regulament a fost aprobat în Şedinţa Senatului din data de 31.01.2013. 
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