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Membrii Senatului au lucrat, în cadrul comisiilor operative care s-au întrunit ori de câte ori s-a 

impus, pentru armonizarea tuturor regulamentelor universităţii cu legislaţia în vigoare (sunt anexate 

rapoartele comisiilor).  

Astfel, au fost revizuite sau au fost elaborate într-o nouă ediţie: Regulamentul de finanţare al 

UBc; Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de 

licenţă, de master şi de doctorat şi la cursurile de specializare pentru anul universitar 2017-2018; 

Regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a programelor de studii universitare şi 

postuniversitare şi a altor cursuri 2016-2017; Regulamentul privind activitatea didactică şi activitatea 

profesională a studenţilor din Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii 

universitare de licenţă, respectiv master; Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 

programelor de studii universitare de  doctorat în cadrul Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău; 

Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă; Regulamentul 

de cazare în căminele studenţeşti ale UBc; Regulamentul  privind aplicarea măsurilor de sprijinire a 

obţinerii abilitării de către cadrele didactice ale UBc şi pentru candidaţi din afara acesteia; 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de obţinere a atestatului de abilitate la 

Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău; Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei 

de etică şi deontologie profesională universitară; Codul de etică şi deontologie profesională 

universitară al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău; Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti (SAS), constituită în baza OMEN nr. 3262/2017; 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului de pregătire a personalului didactic; 

Regulamentul privind desfăşurarea programelor de formare psihopedagogică în cadrul 

Departamentului de pregătire a personalului didactic etc. 

Senatul a analizat şi revizuit, în conformitate cu cerinţele legale în vigoare şi la propunerea 

Consiliului de administraţie, regulamentele referitoare la salarizarea personalului didactic şi de 

cercetare, didactic auxiliar şi nedidactic, respectiv: Regulamentul de autoevaluare a performanţelor în 

cercetare a cadrelor didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi Regulamentul de 

normare şi salarizare. 

Propunerile de completare/modificare a regulamentelor universităţii au fost transmise tuturor 

membrilor Senatului, în termenul prevăzut de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Senatului 

UBc. Toate propunerile au fost supuse analizei/dezbaterii în şedinţele Senatului universitar, înainte de 

emiterea unei aprobări, respectiv a unei hotărâri. 

În luarea deciziilor, Senatul universitar a ţinut cont, permanent, de propunerile Rectorului şi ale 

Consiliului de administraţie al UBc şi a consultat şi reprezentanţii altor structuri de la nivelul 

universităţii, ori de câte ori măsurile stabilite impuneau acest aspect, respectiv: preşedintele 

Sindicatului Universităţii, preşedintele Asociaţiei „Liga Studenţească”, şeful ID-IFR, directorul DPPD 

etc. 
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Procesele verbale ale fiecărei şedinţe au fost completate şi aprobate de membrii Senatului în 

şedinţa următoare, fiind ulterior arhivate. Minutele şedinţelor sunt publice pe site-ul UBc. 

 Prezenta analiză, scoate în evidenţă faptul că şi în anul precedent, Senatul UBc şi-a păstrat rolul 

de for legislativ, fiind activ implicat în crearea cadrului de reglementare necesar funcţionării 

universităţii în acord cu cerinţele legale în vigoare şi în conformitate cu atribuţiile ce îi revin, potrivit 

Cartei UBc şi a regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. 

 

 

Președintele Senatului 

Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF 
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