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Lista documentelor de interes public 
aprobată de Consiliul de administrație din data de 09.11.2017 

 
 

Direcția Serviciile responsabile Denumirea documentului 
A. Rectoratul Secretariat Rectorat 1. Contract instituţional anual 
  2. Planul strategic al universităţii 
  3. Carta universităţii şi regulamentele aprobate de Senatul universitar 
  4. Minutele ședințelor Consiliului de administraţie și ale altor ședințe ale conducerii Universității 
  5. Numărul studenților fizici la data de 01 ianuarie, aferent contractului instituțional anual 
  6. Rapoarte de activitate ale universităţii şi conducerii universităţii 

  7. Titlurile onorifice acordate 
  8. Istoricul şi evoluţia universităţii 
  9. Declaraţiile de avere şi de interese 
  10. Acreditări și alte certificări la nivel instituțional, alte organisme decât ARACIS 
  11. Legislația aplicabilă în domeniul educației 
  12. Declarația rectorului privind cifrele de admitere 

 Biroul de audit public intern 1. Plan multianual si anual de audit public intern 
 Oficiul juridic 1. Raportul Comisiei de Etica și deontologie universitară 
 Departamentul de management 1. Proceduri, instrucțiuni privind reglementarea unor activități 
 2. Analize de management 
 Comisia pentru control intern 

managerial 
1. Minutele ședințelor Comisiei SCIM 

 Comisia pentru evaluarea și 
asigurarea calității 

1. Rapoarte privind evaluarea activității cadrelor didactice 
2. Rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți 
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Direcția Serviciile responsabile Denumirea documentului 
3. Rapoarte privind evaluarea programelor de studii la nivel de universitate 

 Departamentul de consiliere 
profesională 

1. Minutele ședințelor DCP 
 2. Rapoarte, studii privind gradul de ocupare al programelor masterale, gradul de satisfacție al 

studenților față de serviciile  didactice oferite și față de competențele formate pe parcursul anilor 
de studii 

  3. Anchete privind gradul de inserție al absolvenților 
B. Senat Secretariatul Senatului 1. Minutele ședințelor Senatului 
C. Direcția generală 
administrativă 

Director general administrativ 1. Rapoartele de activitate și planurile operaționale ale Direcției Generale Administrative 

 Serviciul achiziții publice 1. Raportul de activitate anual 
 2. Planurile de achiziții publice și necesarele aferente acestora reglementate prin O.U.G. 34/2006 

 3. Documentațiile și caietele de sarcini care au stat la baza organizării licitațiilor publice și 
analizele de oferte privind achizițiile de bunuri materiale și servicii, cu excepția celor din 
contractele care nu au caracter public 

D. Direcția Economică Serviciul financiar-contabil 1. Bilanțuri anuale 
2. Bilanțuri trimestriale balanța financiar-contabilă trimestrială aferentă 
3. Lista contractelor economice, cu excepția celor care menționează că nu au caracter public 

E. Direcția Resurse Umane Serviciul de Resurse Umane și 
Salarizare 

1. Lista posturilor scoase la concurs și rezultatele acestora 

F. Facultăți  F1 – Facultatea de Inginerie, F2 – Facultatea de Litere, F3 – Facultatea de Științe, F4 – Facultatea de 
Științe Economice, F5 – Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, Școala de Studii 
Doctorale 

 Secretariatul facultății 1. Planuri de învăţământ, programe de învăţământ, structura anilor universitari 
  2. Regulamentele proprii ale facultății 
  3. Rapoarte anuale de activitate la nivel de facultate, planurile operaționale anuale 
  4. Planul strategic al facultății 
  5. Rezultatele concursurilor de admitere 

G. Institutul de Cercetare, 
Dezvoltare, Inovare, 
Consultanță și Transfer 
Tehnologic 

Vicepreședintele 1. Planurile de cercetare ale facultăţilor 

2. Rapoartele de cercetare ale facultăţilor 

H. Biblioteca Bibliotecar-șef 1. Rapoarte de activitate, situații statistice 
  2. Buletinele informative lunare ale Universității 
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Direcția Serviciile responsabile Denumirea documentului 
I. Editura „Alma Mater” Serviciul secretariat 1. Dosar plan editorial anual și raport de activitate al editurii 
J. Societatea Cultural-
Științifică „Vasile 
Alecsandri” 

Serviciul secretariat  1. Statutul societății 
2. Rapoarte de activitate anuale 

K. Gruparea ALUMNI Serviciul secretariat 1. Statutul grupării 
L. Asociația „Liga 
Studențească” din 
Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău 

Serviciul secretariat 1. Statutul asociației 
2. Rapoarte de activitate  

M. Radio UNSR Serviciul secretariat 1. Statutul și actul de înființare 
  2. Grila de programe 

 
  
 În coloana „Servicii responsabile” s-au trecut serviciile sau funcțiile cu responsabilitate în afișarea și actualizarea informațiilor de 
interes public. La nivelul fiecărui serviciu sau direcție, se stabilesc persoanele răspunzătoare de actualizarea informațiilor. Pentru punctele J 
– O, fiind entități cu sediul în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, responsabilitatea actualizării informațiilor revine 
persoanelor care coordonează/ efectuează activitatea de secretariat. 

Toate documentele sunt afișate pe site-ul Universității, în secțiunile dedicate. La publicarea pe site se menționează obligatoriu data 
publicării și, după caz, data intrării în vigoare sau perioada de valabilitate (dacă nu sunt menționate aceste informații în documentele 
respective). 

R E C T O R, 
 
 

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AAL/ AAL/ 1 ex. 
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