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Art. 1. Comisia pentru reforme, dezvoltare, finanţare şi calitate - CPRDFC este organizată şi 
funcţionează ca organism permanent al Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Scopul 
prezentului regulament este de a descrie metodologia de organizare şi desfăşurare a activităţii 
Comisiei. 
 
Art. 2. Activitatea Comisiei, respectă în totalitate prevederile Cartei Universităţii „Vasile Alecsandri” 
din Bacău, ale regulamentelor Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi prevederile care decurg 
din legislaţia în vigoare. 
 
Art. 3. Regulamentul se aplică în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău şi reprezintă un 
regulament cadru prin care  CPRDFC,  răspunde prevederilor Legii 1/2011 a Educaţiei Naţionale 
referitoare la controlul  activităţii conducerii executive şi a consiliului de administraţie privind 
reformele, dezvoltarea şi calitatea). 
 
Art. 4. Atribuţiile Comisiei pentru reforme, dezvoltare, finanţare şi calitate - CPRDFC rezultă din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Senatului, Carta Universităţii şi legislaţia în vigoare: 

4.1.Elaborează proiecte de regulamente, instrucţiuni şi documente necesare activităţii de reformă 
dezvoltare, finaţare şi calitate; 
4.2.Efectuează analize şi studii propunând Senatului măsuri de corecţie, de înlăturare a 
disfuncţionalităţilor şi de perfecţionare a activităţii; 
4.3.Realizează studii şi propune măsuri privind necesitatea unor schimbări în structura 
organizaţională şi administrativă a universităţii 
4.4.Înaintează Senatului propuneri de subiecte care prezintă interes deosebit pentru universitate; 
4.5.Formulează propuneri şi examinează proiecte sau propuneri de proiecte de reformă dezvoltare, 
finaţare şi calitate; 
4.6.Formulează propuneri pentru modul de calcul al taxelor şi pentru îmbunătăţirea activităţiii 
financiare; 
4.7.Formulează propuneri privind modalităţile de ultilizare eficientă a fondurilor universităţii 
4.8.Realizează studii şi propune soluţii privind dezvoltarea resurselor umane ale Universităţii din 
punctul de vedere al competitivităţii profesionale; 
4.9.Efectuează studii şi propune soluţii privind dezvoltarea programelor de studiu din punct de 
vedere al eficienţei acestora în corelaţie cu cerinţele pieţei muncii; 
4.10.Realizează studii şi propune soluţii pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 
universitare şi îmbunătăţirea serviciilor sociale. 
4.11.Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate 
de conducerea Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău; 
4.12.Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 
4.13.Formulează propuneri de îmbunătăţire a Regulamentului Comisiei. 
4.14.Analizează şi înaintează rapoarte, documente justificative către Senatul universităţii, pentru 
aprobarea, validarea sau adoptarea documentelor,  primite la Senat în legătură cu reforma, 
dezvoltarea, finanţarea şi calitatea. 
4.15.Colaborează cu prorectorul cu responsabilităţi în domeniu pentru asigurarea îndeplinirii 
cerinţelor legale şi de reglementare privind reforma, dezvoltarea, finaţarea şi calitatea. 
4.16.Redactează anual un raport de evaluare internă asupra activităţii de reformă, dezvoltare, 
finanţare şi calitate din universitate plecând de la rapoartele furnizate de fiecare facultate; 
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Art. 5. Comisia pentru reforme, dezvoltare, finanţare şi calitate - CPRDFC este formată din preşedinte,  
secretar şi membri. Toţi membrii permanenţi ai comisiei fac parte din Senat. 

5.1 Preşedintele comisiei este numit de către preşedintele Senatului dintre membrii Biroului 
Senat, aleşi conform ROF al Senatului. 
5.2. Componenţa comisiilor este propusă de către preşedintele Senatului şi aprobată de către 
Senat în termen de o lună de la constituirea sa. 
5.3. În afara membrilor permanenţi, din comisii pot face parte, pentru perioade determinate, alţi 
membri ai comunităţii academice, la propunerea preşedintelui comisiei sau a presedintelui 
Senatului. Toate propunerile vor fi aprobate de Senat. 

 
Art. 6.  Membrii comisiei pot fi înlocuiţi când îşi pierd calitatea de membrii ai Senatului, la solicitarea 
motivată a acestora sau a preşedintelui comisiei. Noul/noii membri vor fi validaţi de către Senatul 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.  
 
Art. 7. Preşedintele Comisiei poate fi revocat din funcţie la solicitarea motivată a acestuia sau a 
conducerii Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Înlocuirea sa se face în aceleaşi 
condiţii ca şi numirea. 
 
Art. 8. 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 dacă sunt prezenţi 2/3 din numarul de membri 
 
Art. 9.  Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii: 

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

Art. 10. Membrii Comisiei au următoarele atribuţii şi obligaţii: 
- participă activ la şedinţele comisiei; 
- acumularea de 3 absenţe nemotivate de la lucrările Senatului sau ale Comisiei din care face 

parte, duce la excluerea din Senat, conform Regulamentului Senatului; 
- răspund la solicitările Preşedintelui Comisiei şi ale Senatului Universităţii „Vasile 

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

documente specifice comisiei din care fac parte; 
- fac propuneri privind documentele de lucru; 
- respectă termenele de finalizare a activităţilor propuse prin documentele comisiei; 

 
Art. 11.  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 ale finalizării 

rapoartelor Comisiei; 
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- 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. 12.  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.  

12.1. La şedinţele Comisiei pot participa ca invitaţi reprezentanţii conducerii executive sau 
Consiliului de Adminitraţie cu responsabilităţi în domeniul de activităţi al comisiei. 

12.2. Preşedintele Senatului poate participa la şedinţele Comisiei, putând coordona activitatea 
Comisiei, conform Regulamentului de funcţionare a Senatului. 
 
Art. 13. 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. 14. 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. 15. Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării de către Senat. 
 
Art. 16. Orice modificare a prezentului Regulament se aprobă de către Senatul Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău. 
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