


 

REGULAMENT Cod document  
R-06-01 

Regulament de organizare şi funcţionare 
a Comisiei pentru cercetare ştiinţifică şi relaţii 

internaţionale - CCSRI 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  

 

F 02.07/Ed.1         SIM/R-06-01/Lista reviziilor 

LISTA  REVIZIILOR 
 

Simbol 
revizie 

Ediţie/ 
Revizie 

Cap./ 
Pag./ 
Paragr. 

Conţinutul reviziei 
Responsabilităţi 

Elaborat Verificat Aprobat 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

REGULAMENT Cod document  
R-06-01 

Regulament de organizare şi funcţionare 
a Comisiei pentru cercetare ştiinţifică şi relaţii 
internaţionale - CCSRI 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  

 

F 03.07/Ed.1                              
 

Art. 1. Scopul prezentului regulament este de a descrie metodologia de organizare şi desfăşurare a 
activităţii Comisiei pentru Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii Internaţionale (CCSRI). 
 
Art. 2. Activitatea CCSRI respectă prevederile Legii 1/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale regulamentelor Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
 
Art. 3. Misiunile CCSRI constau în elaborarea strategiei şi controlul modului de realizare a obiectivelor 
ce privesc cercetarea şi transferul tehnologic, parteneriatele şi relaţiile internaţionale. Aceste misiuni se 
îndeplinesc prin hotărâri, recomandări şi puncte de vedere comunicate Senatului Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău, fundamentate pe studii şi analize elaborate la cererea acestuia. 
 
Art. 4. Atribuţiile CCSRI sunt: 

4.1. Elaborează şi fundamentează strategia Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău privind 
programele de cercetare, relaţiile internaţionale şi parteneriatele cu alte structuri de cercetare la 
nivel naţional şi internaţional în concordanţă cu politica stabilită de conducerea universităţii, 
cu reglementările naţionale şi cu standardele internaţionale referitoare la calitatea în 
învăţământul superior; 

4.2. Elaborează sau aprobă programele strategice şi operaţionale referitoare la obiectivele, 
proiectele şi rezultatele aşteptate ale cercetării în colaborare cu prorectorul de resort; 

4.3. Promovează atragerea de proiecte prin stimularea cercetării interdisciplinare, a cooperărilor 
naţionale sau internaţionale şi sprijinirea înfiinţării de centre de cercetare recunoscute la 
nivelul Senatului, la nivel naţional sau internaţional de forurile competente; 

4.4. Elaborează şi fundamentează strategia privind valorificarea eficientă a rezultatelor cercetării 
ştiinţifice prin: publicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, omologarea de produse sau 
tehnologii, transfer tehnologic, consultanţă şi asistenţă de specialitate; 

4.5. Elaborează şi fundamentează strategia privind activitatea Biroului de Relaţii Internaţionale şi 
Programme Comunitare în vederea promovării pe plan internaţional a imaginii universităţii, a 
schimburilor culturale şi ştiinţifice, a dezvoltării mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice; 

4.6. Elaborează şi fundamentează strategia privind activitatea Bibliotecii Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău pentru îmbunătăţirea şi modernizarea serviciilor existente, dezvoltarea 
colecţiilor, creşterea numărului de utilizatori şi dezvoltarea rolului bibliotecii în mediul 
academic şi în cadrul comunităţii locale; 

4.7. Elaborează şi fundamentează strategia privind activitatea Editurii Alma Mater a Universităţii 
„Vasile Alecsandri” din Bacău; aprobă şi urmăreşte realizarea planului anual al Editurii Alma 
Mater; 

4.8. Elaborează şi fundamentează strategia privind activitatea Serviciului de Multiplicare.  
Urmăreşte multiplicarea materialelor necesare procesului didactic; 

4.9. Analizează și înaintează rapoarte, documente justificative către plenul Senatului, pentru 
aprobarea, validarea sau adoptarea documentelor primite la Senat în legătură cu cercetarea 
ştiinţifică şi relaţiile internaţionale.  

4.10. Întocmește anual un raport de monitorizare a activităților privind cercetarea ştiinţifică şi 
relaţiile internaţionale desfăşurate de către reprezentantul conducerii executive a Universității 
cu atribuții în domeniu. 

4.11. Elaborează documente interne cu propuneri pentru îndeplinirea atribuţiilor, în conformitate cu 
misiunea CCSRI; 

4.12. Întocmeşte raportul anual cu privire la activitatea CCSRI. 
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Art. 5. CCSRI este un organism permanent al Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, 
fiind subordonată acestuia. CCSRI colaborează cu celelalte comisii ale Senatului Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău, precum şi cu: rectorul, prorectorul cu programe de cercetare şi relaţii 
internaţionale,  Directorul General Administrativ, Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe 
Comunitare, Serviciul Bibliotecă, Editura Alma Mater, Serviciul Multiplicare şi alte structuri ce au 
atribuţii comune CCSRI. 
 
Art. 6. CCSRI este formată din președinte, secretar și membri. Toți membrii permanenţi ai CCSRI fac 
parte din Senat. 

6.1. Președintele comisiei este numit de către președintele Senatului dintre membrii Biroului Senat, 
aleși conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Senatului Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău. 

6.2. Componenţa comisiilor este propusă de către preşedintele Senatului şi aprobată de către Senat 
în termen de o lună de la constituirea sa. 

6.3. În afara membrilor permanenţi, din comisii pot face parte, pentru perioade determinate, alţi 
membri ai comunităţii academice, la propunerea președintelui CCSRI sau a preşedintelui 
Senatului. Statutul de membru pe perioadă determinată a CCSRI se dobândeşte prin aprobarea 
Senatului. 

6.4. Membrii permanenţi ai CCSRI se înlocuiesc dacă își pierd calitatea de membri ai Senatului, la 
solicitarea motivată a acestora sau a președintelui CCSRI. Noii membri se validează de 
Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.  

 
Art. 7. Preşedintele CCSRI 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. 8. CCSRI se întruneşte la solicitarea preşedintelui acesteia sau a preşedintelui Senatului. Convocarea 
se face prin email, transmis tuturor membrilor comisiei cu cel puţin 3 zile înainte de data întrunirii. 
Cvorumul de sedinţă este de 2/3 din membri.  
 
Art. 9. Hotărârile, recomandările şi punctele de vedere ale CCSRI se iau prin vot deschis, cu majoritate 
simplă, căutându-se realizarea consensului, ori de câte ori este posibil. Materialele elaborate de CCSRI se 
prezintă Senatului de către raportorul desemnat. La şedinţele CCSRI pot participa invitaţi – cu aprobarea 
prealabilă a CCSRI. 
 
Art. 10.  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. 
 
Art. 11.  Preşedintele CCSRI are următoarele atribuţii: 

- prezidează şedinţele CCSRI; 
- coordonează activitatea CCSRI; 
- reprezintă CCSRI în Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău; 
- prezintă Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău raportul anual privind activitatea 

CCSRI. 
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Art. 12. Membrii CCSRI au următoarele atribuţi şi obligaţii: 
- participă activ la şedinţele CCSRI; acumularea de 3 absențe nemotivate de la lucrările Senatului 

sau ale CCSRI duce la excluderea din Senat, conform Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

- răspund la solicitările preşedintelui CCSRI şi ale Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău; 

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

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

 
Art. 13.  Membrii CCSRI desemnează la prima şedinţă un Secretar al CCSRI, având următoarele 
atribuţii: 

- asigură buna desfăşurare, din punct de vedere organizatoric, a şedinţelor CCSRI; 
- centralizează propunerile venite de la facultăţi/departamente, de la Senat, de la comisiile 

Senatului şi le supune spre dezbatere CCSRI; 
- asigură redactarea, în formă definitivă, a tuturor materialelor aprobate de CCSRI, precum şi 

difuzarea acestora. 
 
Art. 14. Mandatul CCSRI are aceeaşi durată cu mandatul Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău. 
 
Art. 15. Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării de către Senatul Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău. 
 
Art. 16. Orice modificare a prezentului Regulament se aprobă de către Senatul Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău. 
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