


 

REGULAMENT Cod document  
R-03-01 

Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de 
control al activităţii rectorului şi Direcţiei Generale 

Administrative (CCARDGA) a Senatului Universităţii 
„Vasile Alecsandri” din Bacău 

Pag./Total pag. 1/ 1 
Data 29.03.2013 
Ediţie/Revizie 2/ 0  1  2  3  4  5  

 
LISTA  REVIZIILOR 

 

Simbol 
revizie 

Ediţie/ 
Revizie 

Cap./ 
Pag./ 
Paragr. 

Conţinutul reviziei 
Responsabilităţi 

Elaborat Verificat Aprobat 

             

 

F 02.07/Ed.1         SIM/R-03-01/Lista reviziilor 



 

REGULAMENT Cod document  
R-03-01 

Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de 
control al activităţii rectorului şi Direcţiei Generale 

Administrative (CCARDGA) a Senatului Universităţii 
„Vasile Alecsandri” din Bacău 

Pag./Total pag. 1/3 
Data 29.03.2013 
Ediţie/Revizie 2/ 0  1  2  3  4  5  

 
Art. 1. Comisia de control al activităţii rectorului şi Direcţiei Generale Administrative (CCARDGA) a 
fost înfiinţată conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Senatului, prin Hotărârea nr. 4 din 
28.02.2012 a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
 
Art. 2. Scopul prezentului regulament este de a descrie metodologia de organizare şi desfăşurare a 
activităţii Comisiei CCARDGA, comisie de specialitate, cu caracter permanent, a Senatului Universităţii 
„Vasile Alecsandri” din Bacău. Regulamentul se aplică în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău. 
 
Art. 3. Activitatea Comisiei respectă în totalitate prevederile Cartei Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 
(ROF) precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” 
din Bacău. 
 
Art. 4. Comisia de control al activităţii rectorului şi Direcţiei Generale Administrative (CCARDGA) este 
un organ de lucru al Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
 
Art. 5. Misiunea Comisiei este de coordonare a acţiunilor având drept scop controlul activităţii rectorului 
şi Direcţiei Generale Administrative. 
 
Art. 6. Atribuţiile Comisiei de control al activităţii rectorului şi Direcţiei Generale Administrative 
(CCARDGA), rezultând din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului, ROF şi Carta 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi legislaţia în vigoare, sunt: 

a) urmăreşte realizarea misiunii menţionate la art. 5; 
b) verifică şi evaluează gradul de îndeplinire a contractului de management încheiat de rector cu 

Senatul; 
c) verifică şi evaluează gradul de realizare a obligaţiilor ce revin rectorului şi DGA din planurile 

operaţionale şi din alte planuri şi programe ale universităţii; 
d) elaborează şi propune spre aprobare Senatului Codul de etică şi deontologie profesională 

universitară; 
e) elaborează documentaţia justificativă pentru propunerea de demitere a rectorului, în condiţiile 

specificate prin contractul de management; 
f) elaborează documente interne cu propuneri pentru materializarea strategiilor în conformitate cu 

misiunea comisiei; 
g) întocmeşte raportul anual privind activitatea Comisiei. 

 
Art. 7. Comisia de control al activităţii rectorului şi Direcţiei Generale Administrative este formată din 
preşedinte, membri şi secretar. Toti membrii permanenţi ai comisiei fac parte din Senat. 

7.1. Preşedintele Comisiei, este numit de către preşedintele Senatului dintre cadrele didactice alese 
în Biroul Senatului, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului.  
7.2. Componenţa comisiilor este propusă de către preşedintele Senatului, pe baza opţiunilor 
membrilor Senatului, a competenţelor acestora şi conform principiului reprezentativităţii, şi este 
aprobată de către Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău în termen de o lună de la 
constituirea sa. 
7.3. În afara membrilor permanenţi, din comisie pot face parte, pentru perioade determinate, şi alţi 
membri ai comunităţii academice, la propunerea preşedintelui comisiei sau a presedintelui 
Senatului. Toate propunerile vor fi aprobate de Senat. 
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Art. 8. Membrii Comisiei pot fi înlocuiţi când îşi pierd calitatea de membri ai Senatului, la cererea  
motivată a acestora sau a preşedintelui Comisiei sau la solicitarea preşedintelui Senatului Universităţii 
„Vasile Alecsandri” din Bacău. Noul/noii membri vor fi aprobaţi de către Senatul Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău.  
 
Art. 9. Preşedintele Comisiei poate fi revocat din funcţie la solicitarea motivată a acestuia sau a 
preşedintelui Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Înlocuirea sa se face în aceleaşi 
condiţii ca şi numirea. 
 
Art. 10.  Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii: 

- convoacă şi prezidează şedinţele Comisiei; 
- coordonează întreaga activitate a comisiei şi oferă informaţii; 
- reprezintă comisia în Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău; 
- prezintă Senatului raportul anual privind activitatea Comisiei. 

 
Art. 11. Membrii Comisiei au următoarele atribuţii: 

- participă activ la şedinţele Comisiei, contribuind la îndeplinirea misiunii acesteia; cumularea a 
trei absenţe nemotivate de la şedinţele Senatului sau ale Comisiei duce la excluerea din Senat 
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului; 

- răspund la solicitările Preşedintelui Comisiei şi ale Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” 
din Bacău; 

- îşi exprimă neîngrădit opiniile privind problemele supuse analizei în Comisie;  
- participă prin vot deschis sau secret, după caz, la luarea deciziilor; 
- participă la elaborarea rapoartelor, analizelor, regulamentelor, propunerilor şi a altor 

documente specifice Comisiei; 
- fac propuneri privind documentele de lucru; 
- respectă termenele de finalizare a activităţilor propuse prin documentele Comisiei. 

 
Art. 12. 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 în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii săi. 

 
Art. 13.  La prima şedinţă a Comisiei membrii acesteia vor desemna un Secretar al Comisiei, având 
următoarele atribuţii: 

- asigură buna desfăşurare, din punct de vedere organizatoric, a şedinţelor Comisiei; 
- asigură respectarea termenelor stabilite prin programele proprii de lucru şi a termenelor pentru 

finalizarea rapoartelor Comisiei; 
- centralizează propunerile venite de la facultăţi/departamente, de la comisiile senatului, de la 

senatori, individual, şi le supune, după caz, spre dezbatere sau aprobare Comisiei. 
- asigură redactarea, în formă definitivă, a tuturor materialelor aprobate de Comisie, precum şi 

difuzarea acestora. 
  

Art. 14.  Lucrările Comisiei se desfăşoară în plen sau prin activităţi individuale pe baza unui program 
propriu, stabilit la începutul fiecărui an universitar, cu respectarea prezentului regulament. 
 14.1. Comisia colaborează cu rectorul, prorectorii şi DGA pentru stabilirea strategiilor, realizarea 
de regulamente şi  proceduri, găsirea celor mai bune soluţii la problemele universităţii. 
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14.2. La şedinţele Comisiei pot participa ca invitaţi reprezentanţi ai conducerii executive sau 

Consiliului de Adminitraţie cu responsabilităţi în domeniul de activitate al comisiei. 
14.3. Preşedintele Senatului poate participa la şedinţele Comisiei, coordonând activitatea 

Comisiei, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului. 
 
Art. 15. Hotărârile, recomandările sau punctele de vedere ale Comisiei se adoptă cu majoritatea simplă de 
voturi a membrilor comisiei prezenţi la şedinţă, prin vot deschis, căutându-se pe cât posibil realizarea 
consensului. 
 
Art. 16. Rapoartele, proiectele de regulamente, hotărârile, recomandările sau punctele de vedere ale 
Comisiei sunt prezentate Senatului de către preşedintele comisiei sau de un alt membru desemnat de 
acesta. 
 
Art. 17. Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării de către Senatul Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău. 
 
Art. 18. Orice modificare a prezentului Regulament se aprobă de către Senatul Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău. 
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