1. Comisia de control a activităţii rectorului şi Direcţiei Generale Administrative (reforme,
dezvoltare, finanțare și calitate);
2. Comisia pentru programe de studii, perfecționarea și evaluarea personalului didactic și
activități studențești;
3. Comisia pentru cercetare științifică, creaţie artistică, performanţă sportivă, comunicaţii
digitale, edituri şi biblioteci;
4. Comisia pentru relații naţionale şi internaționale;
5. Comisia pentru relații cu mass-media, promovarea imaginii UBc şi etică universitară.
Funcția de președinte al fiecărei comisii nou formate este îndeplinită de către una din cele cinci
cadre didactice, membre ale Biroului Senatului, conform deciziei președintelui Senatului. Structura și
componența comisiilor de lucru este prezentată în Anexa 2 a Regulament de organizare şi funcţionare a
Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Comisiile s-au întrunit ori de câte ori s-a impus analizarea unor aspecte şi stabilirea unor măsuri
care să asigure buna funcţionare a universităţii (sunt anexate rapoartele comisiilor pentru mandatul 20162020).
Pe parcursul mandatului, au fost constituie și comisii speciale, cu caracter temporar, pentru
soluționarea unor probleme urgente, apărute. Fiecare comisie, la finalizarea misiunii, a prezentat
Senatului un raport de activitate.
La începutul lunii martie 2016, Senatul universitar a asigurat alegerea corectă şi transparentă a
rectorului universităţii, pentru mandatul 2016-2020, urmărind ca toate procedurile să fie respectate.
Drept urmare, nu s-au înregistrat contestaţii cu privire la corectitudinea organizării şi desfăşurării
alegerilor.
Pe parcursul mandatului 2016-2020, în vederea aprobării/validării documentelor intrate în
dezbatere, Senatul universitar s-a întrunit în 62 de ședințe de lucru iar Biroul Senatului în 21 de ședințe,
după cum urmează:
Tabelul 1 - Activitatea operațională a Senatului
Activitate Senat

2016

2017

2018

2019

TOTAL

16

13

8

10

47

4

1

6

4

15

caracter festiv

-

1

3

3

7

Ședințe Birou Senat

5

7

4

5

21

Ședințe Senat
extraordinare
Ședințe Senat
ordinare
Ședințe Senat cu
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Ședințele Senatului UBc au fost conduse de către Președintele Senatului sau, în absența sa, de
către vicepreședintele delegat.
La şedinţele Senatului au participat, cu statut de invitaţi permanenţi, Rectorul UBc, preşedintele
Sindicatului Universităţii, preşedintele Asociaţiei „Liga Studenţească”, directorul Departamentului IDIFR.
La toate şedinţele Senatului/Biroului Senat s-a înregistrat cvorum-ul necesar, conform
prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului. În timpul ședințelor Senatului
universitar, atât cele în plen cât și cele în comisii, membrii participanți și-au exprimat neîngrădit opiniile
privind problemele supuse dezbaterii. Studenții senatori și-au îndeplinit atribuțiile, prezentând puncte de
vedere, clar argumentate, ori de câte ori s-a impus.
Toate aspectele discutate în cadrul ședințelor au fost consemnate în procesele-verbale întocmite
de către secretariatul Senatului. Pentru asigurarea unei depline transparențe, procesele verbale întocmite
în fiecare şedinţă, au fost transmise tuturor membrilor Senatului pentru a fi analizate/completate şi
aprobate de către aceştia, în ședinţa următoare a Senatului universitar iar minutele şedinţelor au fost
publicate pe site-ul UBc pentru a fi consultate de întreaga comunitate universitară.
Analizele/dezbaterile pe documente s-au finalizat cu aprobări/validări obținute prin vot deschis
a majorității celor prezenți, cu excepția cazurilor când au existat alte cerințe legale.
Pe durata mandatului au avut loc și un număr de 7 ședințe festive, cu caracter public, organizate
cu prilejul unor evenimente specifice. Acestea au fost anunțate în prealabil și nu au impus condiții de
cvorum (de exemplu acordarea unor titluri sau distincții, respectiv titlul de Doctor Honoris Causa al
Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău).
1. Activități întreprinse de Senatul universitar în conformitate cu funcțiile sale principale
prevăzute de reglementările în vigoare
Senatului universitar, în acord cu funcțiile sale de control și reglementare, a aprobat, în cadrul
şedinţelor de lucru convocate pe parcursul mandatului, o serie de documente importante pentru
funcționarea universității, respectiv: Carta Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău (aprobată de
MENCŞ prin adresa nr. 41816/15.09.2016); Regulamentul de organizare şi funcţionare al UBc;
Regulamentul de ordine interioară al UBc şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei
Generale Administrative; Planul strategic instituţional pentru perioada 2016-2020; Planurile
operaţionale instituţionale anuale; Organigrama UBc; Rapoarte anuale de activitate; Metodologia de
avizare a candidaţilor care participă la concursul public de desemnare a decanilor, mandatul 20162020; Metodologia, calendarul şi tematica pentru concursul de ocupare a funcţiei de decan la nivelul
celor cinci facultăţi, pentru mandatul 2016-2020.
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De asemenea în anul 2019, ca an pregătitor al schimbării de mandat, Senatul universitar a aprobat
actualizarea Regulamentului privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru mandatul 2019/2020-2023/2024, vizând în special
modificările în privinţa calendarului alegerilor.
Metodologiile și regulamentele, revizuite sau elaborate într-o nouă ediție în acord cu legislația
în vigoare, urmăresc menținerea sub control a proceselor care se derulează în UBc, pe principalele
dimensiuni ale activității: învățământ, cercetare, resurse umane, administrativ, resurse financiare.
În acord cu funcția sa de organizare/planificare, Senatul universitar a derulat pe durata
mandatului 2016-2020, următoarele activități:
-

aprobarea unor documente privind structura, organizarea și funcționarea universității (spre
exemplu: organigrama UBc; statele de funcții pentru personalul didactic/personalul didactic
auxiliar și nedidactic; înființarea/desființarea unor programe de studii; înființarea/desființarea
unor centre de cercetare; înființarea Societății Antreprenoriale Studențești din cadrul UBc;
structura planurilor de învăţământ; cuantumul taxelor aplicabile la nivelul structurilor UBc etc.);

-

adoptarea unor hotărâri referitoare la gestiunea resurselor umane (aprobarea comisiilor de
concurs pentru ocuparea posturilor vacante; confirmarea rezultatele concursurilor pentru
ocuparea posturilor vacante; aprobarea menținerii în activitate după vârsta de pensionare a
cadrelor didactice titulare);

-

adoptarea unor hotărâri referitoare la salarizarea resurselor umane. În conformitate cu cerinţele
legale în vigoare sau la propunerea Consiliului de administraţie, Senatul a analizat și revizuit
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, Regulamentul de normare şi
salarizare și Regulamentului cadru privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul
didactic şi personalul didactic auxiliar din cadrul Universităţii ”Vasile Alecsandri” din Bacău.
În acord cu funcția sa privind creșterea vizibilității universității și dezvoltarea relațiilor externe

cu mediul socioeconomic, Senatul universitar, conform reglementărilor în vigoare, a derulat numeroase
acțiuni referitoare la:
-

aprobarea acordării unor titluri și distincții unor persoane din mediul academic sau
socioeconomic ca urmare a recunoașterii activității desfășurate în domeniul științific,
profesional, precum și a contribuției acestora la prestigiul universității (pe durata mandatului
2016-2020, au fost acordate un număr de 8 titluri de Doctor Honoris Causa al Universităţii
,,Vasile Alecsandri” din Bacău)

-

aprobarea, la propunerea CA, a afilierii UBc la organizații sau organisme naționale (spre
exemplu: aderarea în Consorțiul Universitar ,,Academica Plus”) .
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2. Activitatea la nivelul comisiilor Senatului
O parte importantă a activității membrilor Senatului s-a desfășurat în cadrul celor cinci comisii
operative, toți membrii Senatului fiind cuprinși în cadrul acestora. Comisiile s-au întrunit, ori de câte ori
s-a impus, în principal pentru actualizarea şi armonizarea tuturor regulamentelor universităţii cu
legislaţia în vigoare. (rapoartele comisiilor Senatului, pentru mandatul 2016-2020, sunt anexate la
prezentul raport de activitate).
Apreciem că Senatul UBc a reușit, pe perioada mandatului 2016-2020, să rezolve în mod
corespunzător problemele apărute, îndeplinindu-și misiunea asumată.

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

Raport prezentat în ședința Senatului universitar din data de 30.01.2020
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1. Ediţia 9, revizia 0 a Metodologiei de finanţare a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
pentru anul 2017, R-08-03 (21.02.2018);
2. Revizia 1, ediţia 9 a Metodologiei de finanţare a UBc pentru anul 2017, R-08-03 (26.04.2018);
3. Revizia 2, ediţia 9 a Metodologiei de finanţare a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău,
R-08-03 (09.07.2018);
5. Revizia 3, ediţia 9 a Metodologiei de finanţare a UBc, pentru anul 2017, R-08-03 (25.10.2018);
6. Revizia 2, ediţia 4 a Regulamentului de finanţare a UBc, R-08-02 (26.04.2018);
7. Revizia 3, ediţia 4 a Regulamentului de finanţare al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău,
R-08-02 (09.07.2018);
8. Revizia 4, ediţia 4 a Regulamentului de finanţare a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău,
R-08-02 (10.09.2018);
9. Ediţia 3, revizia 0 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de control al
activităţii rectorului şi Direcţiei Generale Administrative (reforme, dezvoltare, finanțare și
calitate) (CCARDGA-RDFC) a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-02-08
(20.07.2018);
10. Ediţia 5, revizia 0 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare a
sistemului de control managerial de la nivelul UBc, R-11.03-01 (22.10.2018);
11. Abrogarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a echipei de gestionare a riscurilor de la
nivelul UBc, R-11.03-02 (22.10.2018).
II. Regulamente elaborate/ revizuite de către Biroul Senatului:
1. Ediţia 8, revizia 0 a Regulamentului de normare şi salarizare, R-12.01-02 (27.03.2018);
2. Revizia 1, ediţia 8 a Regulamentului de normare şi salarizare, R-12.01-02 (24.04.2018);
3. Revizia 2, ediţia 8 a Regulamentului de normare şi salarizare, R-12.01-02 (document nr.
8908/31.05.2018);
4. Revizia 3, ediţia 8 a Regulamentului de normare şi salarizare, R-12.01-02 (10.09.2018);
5. Revizia 3, ediţia 7 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău, R-01-02 (27.03.2018);
6. Revizia 4, ediţia 7 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a UBc, R-01-02
(20.07.2018).
7. Ediţia 2, revizia 0 a Regulamentului de ocupare a posturilor vacante prin transfer intern, R12.01-07 (10.09.2018)
III. Comisia a colaborat cu Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii de la nivelul Universităţii
„Vasile Alecsandri” din Bacău (CEACU) în vederea îmbunătățirii procesului de evaluare a cadrelor
didactice.
2019

I. Comisia de Control al Activitații Rectorului și Direcției Generale Administrative a Senatului
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacăul a realizat şi a propus spre aprobare Senatului următoarele
regulamente:
1. Ediţia 10, revizia 0 a Metodologiei de finanţare a Universităţii „Vasile Alecsandri” pentru
anul 2018, R-08-03 (document nr. 2405/14.02.2019).
2. Revizia 5, ediţia 4 a Regulamentului de finanţare al Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău, R-08-02 (document nr. 3587/05.03.2019).
3. Ediția 5, revizia 0 a Regulamentului de finanțare al Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău, R-08-02 (document nr. 12497/2/15.07.2019).
4. Revizia 1, ediția 5 a Regulamentului de finanțare al Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău, R-08-02 (document nr. 17545/13.09.2019).
5. Revizia 1, ediția 10 a Metodologiei de finanțare al Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău, R-08-03 (document nr. 17552/13.09.2019).

II. Regulamente elaborate/ revizuite de către Biroul Senatului:
1. Revizia 5, ediţia 7 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a UBc, R-01-02. Actualizarea
vizează modificarea art. 21, aliniatul (12) (document nr. 434/14.01.2019).
2. Ediţia 7, revizia 0 a Regulamentului privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de
conducere din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru mandatul 2019/20202023/2024, R-02-0.
3. Ediţia 6, revizia 0 a Regulamentului de autoevaluare a performanţelor în cercetare a cadrelor
didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-06-02 (document nr.
3588/05.03.2019).
4. Revizia 4, ediţia 8 a Regulamentului de normare și salarizare, R – 12.01-02 (document nr.
5181/27.03.2019).
5. Revizia 5, ediţia 8 a Regulamentul de normare şi salarizare, R-12.01-02 (document nr.
11356/27.06.2019).
6. Ediţia 9, revizia 0 a Regulamentului de normare şi salarizare, R-12.01-02 (document nr.
12428/12.07.2019).
7. Ediţia 8, revizia 0 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău, R-01-02 (document nr. 12429/12.07.2019).
8. Revizia 1, ediţia 6 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii
„Vasile Alecsandri” din Bacău, R-02-01 (document nr. 12497/1/15.07.2019).
9. Revizia 1, ediţia 6 a Regulamentului de autoevaluare a performanţelor în cercetare a cadrelor
didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-06-02 (document nr.
17551/13.09.2019).
10. Revizia 1, ediţia 9 a Regulamentului de normare și salarizare, R-12.01-02 (document nr.
18275/20.09.2019).
11. Revizia 1, ediţia 3 a Regulamentului cadru privind acordarea gradaţiilor de merit pentru
personalul didactic şi personalul didactic auxiliar din cadrul Universităţii ”Vasile Alecsandri”
din Bacău, R-12.01-05 (document nr. 26339/10.12.2019).
III. Comisia a colaborat cu Departamentul de Management în vederea îmbunătățirii Procedurilor de
sistem, a procedurilor operaționale și instrucțiunilor aplicate la nivelul universității.
IV. Comisia a colaborat cu Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii de la nivelul Universităţii
„Vasile Alecsandri” din Bacău (CEACU) în vederea îmbunătățirii regulamentului de funcționare a
CEACU și a procesului de evaluare a cadrelor didactice.
V. Comisia a colaborat cu Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial pe linia
activităților specifice, conform OSGG 600/2018.

Comisia de control al activităţii rectorului şi Direcţiei Generale Administrative (reforme,
dezvoltare, finanţare şi calitate)
Conf. univ. dr. Marcela-Cornelia DANU – președinte – Facultatea de Științe Economice
Prof.univ.dr.ing. Ileana-Denisa NISTOR – membru – Facultatea de Inginerie
Conf.univ.dr.ing. Bogdan-Alexandru CHIRIȚĂ - membru – Facultatea de Inginerie
Prof.univ.dr. Elena BONTA – membru – Facultatea de Litere
Conf.univ.dr. Daniel-Lucian DOBRECI - membru – Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și
Sănătății
Studenta Maria-Magdalena GAVRILOAIA - membru - reprezentant Liga studențească.

1. Ediţia 12, rev. 0 a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile
de studii universitare şi la ciclurile de specializare pentru anul universitar 2017-2018,
R-05-12 (17.01.2017);
2. Ediţia 8, rev. 0a Regulamentului de organizare a examenelor de finalizare a
programelor de studii universitare şi postuniversitare şi a altor cursuri, 2016-2017, R05-13 (15.06.2016).
3. Ediţia 12, rev. 1 a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile
de studii universitare şi la ciclurile de specializare pentru anul universitar 2017-2018,
R-05-12 (08.02.2017);
4. Ediţia 5, rev. 2 a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programelor de
studii universitare de doctorat în cadrul Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău,
R-13-01 (08.02.2017);
5. Ediţia 5, rev. 0 a Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii români din
fonduri de la buget şi pentru toţi studenţii, din fonduri proprii, R-05-16 (24.03.2017);
6. Ediţia 12, rev. 2 a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile
de studii universitare şi la ciclurile de specializare pentru anul universitar 2017-2018,
R-05-12 (10.05.2017);
7. Ediţia 4, rev. 0 a Regulamentului privind activitatea didactică şi activitatea
profesională a studenţilor din UBc, ciclul de studii universitare de master, R-05-11
(06.07.2017);
8. Ediţia 5, rev. 1 a Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii români din
fonduri de la buget şi pentru toţi studenţii, din fonduri proprii, R-05-16 (06.07.2017);
9. Ediţia 13, rev. 0 a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile
de studii universitare şi la ciclurile de specializare pentru anul universitar 2017-2018,
R-05-12 (06.07.2017).
10. Revizia 3, ediţia 5 a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programelor
de studii universitare de doctorat în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău,
R-13-01 (29.08.2017);
11. Revizia 1, ediţia 5 a Regulamentului de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii
„Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.02.02-02 (29.08.2017);
12. Revizia 0, ediţia 4 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Departamentului
de pregătire a personalului didactic, R-10-03-01 (15.11.2017);
13. Revizia 0, ediţia 3 a Regulamentului privind desfăşurarea programelor de formare
psihopedagogică în cadrul Departamentului de pregătire a personalului didactic, R 1003-02 (15.11.2017);
14. Revizia 3, ediţia 5 a Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii de la
învăţământul cu frecvenţă, R-05-16 (16.11.2017).
II.

Lunar, s-au organizat întâlniri cu studenţii pentru a discuta aspectele privind cazarea
în cămine şi activităţile desfăşurare de către aceştia.
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Anul 2018
I.
Comisia pentru programe de studii, perfecţionarea şi evaluarea personalului
didactic şi activităţi studenţeşti a senatului universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău, a realizat, a discutat şi a propus Senatului următoarele regulamente:
1. Ediţia 14, rev. 0 a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile
de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi la ciclurile de specializare
pentru anul universitar 2018-2019, R-05-12 (22.01.2018);
2. Ediţia 9, rev. 0 a Regulamentului de organizare a examenelor de finalizare a
programelor de studii universitare şi postuniversitare şi a altor cursuri, 2017-2018, R05-13(17.01.2018);
3. Ediţia 1, revizia 0 a Regulamentului pentru conferirea unor diplome şi premii
studenţilor, cadrelor didactice şi colaboratorilor Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău, R-05-22 (17.01.2018).
4. Ediţia 4, revizia 0 a Regulamentului privind desfăşurarea programelor de formare
psihopedagogică în cadrul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, R10-03-02 (02.02.2018);
5. Ediţia 5, revizia 0 a Regulamentului de aplicare a sistemului european de acumulare şi
transfer de credite de studii (ECTS), R-05-14 (05.02.2018).
6. Ediţia 7, revizia 0 a Regulamentului privind activitatea didactică şi activitatea
profesională a studenţilor din UBc – ciclul de studii universitare de licenţă, R-05-10
(19.02.2018);
7. Ediţia 5, revizia 0 a Regulamentului privind activitatea didactică şi activitatea
profesională a studenţilor din UBc – ciclul de studii universitare de master, R-05-11
(19.02.2018);
8. Revizia 1, ediţia 4 a Regulamentului privind desfăşurarea programelor de formare
psihopedagogică în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic,
R-10-03-02 (27.03.2018);
9. Ediţia 3, revizia 0, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a programelor
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională, R-05-02 (27.03.2018);
10. Revizia 4, ediţia 5 a Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii de la
învăţământul cu frecvenţă, R-05-16 (27.03.2018).
11. Revizia 1, ediţia 14 a Regulamentului 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 2018-2019 (31.05.2018);
12. Revizia 2, ediţia 4 a Regulamentului privind organizarea programelor de formare
psihopedagogică în cadrul DPPD, R-10-03-02 (06.07.2018).
13. Revizia 2, ediţia 14 a Regulamentului 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 2018-2019 (09.07.2018);
14. Ediţia 3, revizia 0 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru
programe de studii, perfecţionarea şi evaluarea personalului didactic şi activităţi
studenţeşti: CPSPEPDAS a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R02-09 (20.07.2018);
15. Revizia 3, ediţia 14 a Regulamentului 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 2018-2019 (20.07.2018);
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16. Revizia 3, ediţia 4 a Regulamentului privind organizarea programelor de formare
psihopedagogică în cadrul DPPD, R-10-03-02 (20.07.2018).
17. Revizia 4, ediţia 14 a Regulamentului 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 2018-2019 (23.08.2018);
18. Ediţia 5, revizia 0a Regulamentului privind desfăşurarea programelor de formare
psihopedagogică în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic,
R-10-03-02 (10.09.2018);
19. Revizia 1, ediţia 7 a Regulamentului privind activitatea didactică şi activitatea
profesională a studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, ciclul de
studii universitare de licenţă, R-05-10 (10.09.2018);
20. Revizia 1, ediţia 5 a Regulamentului privind activitatea didactică şi activitatea
profesională a studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, ciclul de
studii universitare de master, R-05-11 (10.09.2018).
21. Ediţia 2, revizia 0 a Regulamentului de ocupare a posturilor vacante prin transfer intern,
R-12.01-07 (10.09.2018);
22. Revizia 1, ediţia 4 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a DPPD, R-10-0301(19.10.2018);
23. Revizia 5, ediţia 5 a Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii de la
învăţământul cu frecvenţă, R-05-16 (24.10.2018);
24. Ediţia 15, rev. 0 a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile
de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi la ciclurile de specializare
pentru anul universitar 2019-2020, R-05-12 (13.12.2018).
Lunar, s-au organizat întâlniri cu studenţii pentru a discuta aspectele privind
cazarea în cămine şi activităţile desfăşurare de către aceştia.

II.

I.

1.

2.
3.

4.

Anul 2019
Comisia pentru programe de studii, perfecţionarea şi evaluarea personalului
didactic şi activităţi studenţeşti a senatului universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău, a realizat, a discutat şi a propus Senatului următoarele regulamente:
Anexele la 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 2019-2020, R-05-12_15.0, elaborat în baza Ordinului ministrului
educaţiei nr. 6102/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de
licenţă, de master şi de doctorat (conform adresei nr. 547/DGIS/07.12.2018).
Revizia 5, ediţia 7 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a UBc, R-01-02.
Actualizarea vizează modificarea art. 21, aliniatul (12) (document nr. 434/14.01.2019).
Ediţia 9, revizia 1 a Regulamentului de organizare a examenelor de finalizare a
programelor de studii universitare şi postuniversitare şi a altor cursuri 2017-2018, R05-13 (document nr. 1651/31.01.2019).
Ediţia 7, revizia 0 a Regulamentului privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi
funcţiilor de conducere din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru
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mandatul 2019/2020-2023/2024, R-02-03. Actualizarea vizează în special modificările
în privinţa calendarului alegerilor (document nr. 2418/14.02.2019).
5. Ediţia 8, revizia 0 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău, R-01-02 (document nr. 12429/12.07.2019).
6. Revizia 1, ediţia 6 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-02-01 (document nr.
12497/1/15.07.2019).
7. Revizia 1, ediţia 6 a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programelor
de studii universitare de doctorat în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău,
R-13-01 (document nr. 12815/17.07.2019).
8. Ediția 6, revizia 0 a Regulamentului de aplicare a sistemului european de acumulare și
transfer de credite de studii (ECTS), R-05-14 (document nr. 18278/20.09.2019).
Revizia constă în actualizarea regulamentului, în conformitate cu reglementările legale
în vigoare.
9. Ediţia 4, revizia 0 a Regulamentului de organizare și funcționare a programelor de
studii postuniversitare, R-05-02 (document nr. 22533/20.10.2019). Revizia constă în
actualizarea regulamentului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
10. Ediţia 6, revizia 0 a Regulamentului de acordare a burselor pentru studenții de la
învățământul cu frecvență R-05-16 (document nr. 25026/2/26.11.2019).
II.

Lunar, s-au organizat întâlniri cu studenţii pentru a discuta aspectele privind
cazarea în cămine şi activităţile desfăşurare de către aceştia.

Comisia pentru programe de studii, perfecţionarea şi evaluarea personalului didactic şi
activităţi studenţeşti
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA – președinte – Facultatea de Litere
Ș.l.dr.ing. Andrei-Ionuț SIMION – membru – Facultatea de Inginerie
Conf. univ.dr.ing. Maria-Crina RADU – membru – Facultatea de Inginerie
Conf.univ.dr. Camelia URECHE – membru – Facultatea de Științe
Prof.univ.dr. Eugenia HARJA – membru – Facultatea de Științe Economice
Studenta Ioana AȘTEFĂNOAIEI

5

II.

Comisia s-a implicat în promovarea imaginii UBc şi organizarea ceremoniei de
decernare a titlului de Doctor Honoris Causa şi premierea studenţilor sportivi în
cadrul şedinţelor de Senat festiv:

1. Doctor Honoris Causa: Prof. univ. dr., cercetător ştiinţific gradul I, Stelian-Traian
DUMISTRĂCEL, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2 noiembrie 2017.
2. Gala performanţelor sportive universitare, 20 decembrie 2017.
III.

Comisia a colaborat cu Comisia de Etică şi Deontologie Profesională Universitară
a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

ANUL 2018
I.

Comisia pentru relaţiile cu mass-media, promovarea imaginii UBc şi etică
universitară a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, a realizat, a
discutat şi a propus Senatului următoarele regulamente:

1. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru relațiile cu mass-media,
promovarea imaginii Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău şi etică universitară, R-02-12,
Ed.3, Rev. 0;
2. Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare, R-12.01-03, ed. 7, Rev. 0.
II. Regulamente elaborate/revizuite de Biroul Senatului:
1. Regulamentul de normare şi salarizare, R-12.01-02, Ed. 8, Rev. 0;
2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-0102, Ed. 7. Rev. 3;
3. Regulamentul de normare şi salarizare, R-12.01-02, Ed. 8, Rev. 1;
4. Regulamentul de normare şi salarizare, R-12.01-02, Ed. 8, Rev. 2;
5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a UBc, R-01-02, Ed. 7, Rev. 4;
6. Regulamentul de normare şi salarizare, R-12.01-02, Ed. 8, Rev. 3.
III.

Comisia s-a implicat în promovarea imaginii UBc şi organizarea ceremoniei de
decernare a titlului de Doctor Honoris Causa în cadrul şedinţelor de Senat festiv:
1. Doctor Honoris Causa: Prof. univ. dr. Florin GEORGESCU, Prim-Viceguvernator BNR,
15 mai 2018;
2. Doctor Honoris Causa: Prof. univ. dr. emerit Petru IOAN, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi, 24 mai 2018;
3. Doctor Honoris Causa: Prof. univ. dr. ing. Jose Luis CUETO ANCELA, Universitatea din
Cadiz, Spania, 5 decembrie 2018;
4. Doctor Honoris Causa: Prof. univ. dr. ing. Juan Antonio LOPEZ RAMIREZ, Universitatea
din Cadiz, Spania, 5 decembrie 2018.

IV.

Comisia a colaborat cu Comisia de Etică şi Deontologie Profesională Universitară a
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.
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ANUL 2019
I.

Comisia pentru relaţiile cu mass-media, promovarea imaginii UBc şi etică
universitară a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, a realizat, a
discutat şi a propus Senatului următoarele regulamente:
1. Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare, R-12.01-03, ed. 8.

II.

Regulamente elaborate/revizuite de Biroul Senatului:
1. Revizia 5, ediţia 7 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a UBc, R-01-02.
Actualizarea vizează modificarea art. 21, aliniatul (12) (document nr. 434/14.01.2019).
2. Ediţia 7, revizia 0 a Regulamentului privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi
funcţiilor de conducere din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru
mandatul 2019/2020-2023/2024, R-02-03. Actualizarea vizează în special modificările
în privinţa calendarului alegerilor (document nr. 2418/14.02.2019).
3. Ediţia 6, revizia 0 a Regulamentului de autoevaluare a performanţelor în cercetare a
cadrelor didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-06-02
(document nr. 3588/05.03.2019).
4. Revizia 4, ediţia 8 a Regulamentului de normare și salarizare, R – 12.01-02 (document
nr. 5181/27.03.2019).
5. Revizia 5, ediţia 8 a Regulamentul de normare şi salarizare, R-12.01-02 (document nr.
11356/27.06.2019).
6. Ediţia 9, revizia 0 a Regulamentului de normare şi salarizare, R-12.01-02 (document
nr. 12428/12.07.2019).
7. Ediţia 8, revizia 0 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău, R-01-02 (document nr. 12429/12.07.2019).
8. Revizia 1, ediţia 6 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-02-01 (document nr.
12497/1/15.07.2019).
9. Revizia 1, ediţia 6 a Regulamentului de autoevaluare a performanţelor în cercetare a
cadrelor didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-06-02
(document nr. 17551/13.09.2019).
10. Revizia 1, ediţia 9 a Regulamentului de normare și salarizare, R-12.01-02 (document nr.
18275/20.09.2019).
11. Revizia 1, ediţia 3 a Regulamentului cadru privind acordarea gradaţiilor de merit pentru
personalul didactic şi personalul didactic auxiliar din cadrul Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău, R-12.01-05 (document nr. 26339/10.12.2019).

III.

Comisia s-a implicat în promovarea imaginii UBc şi organizarea ceremoniei de
decernare a titlului de Doctor Honoris Causa și distincții în cadrul şedinţelor de Senat
festiv:
1. Doctor Honoris Causa: Prof. univ. dr. Carmen-Mihaela CREŢU, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 6 iunie 2019;
2. Diplomă de Excelență pentru conducerea Federaţiei Internaţionale de Educaţie Fizică
(FIEP), Brazilia, 24 iunie 2019;
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3. Doctor Honoris Causa: Prof. univ. dr. Johanna Elisabeth van BRUGGEN,
Universitatea Dalhousie din Canada, 14 noiembrie 2019;
4. Doctor Honoris Causa: Prof. univ. dr. Paul MARINESCU, Universitatea din
București, 13 decembrie 2019.
IV.
Comisia a colaborat cu Comisia de Etică şi Deontologie Profesională Universitară a
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Comisia pentru relaţiile cu mass-media, promovarea imaginii UBc
și etică universitară
1. Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ BUZOIANU – președinte - Facultatea de Litere;
2. Conf.univ.dr.ing. Emilian-Florin MOȘNEGUȚU – membru – Facultatea de Inginerie;
3. Conf.univ.dr.ing. Roxana-Margareta GRIGORE – membru – Facultatea de Inginerie;
4. Prof.univ.dr. Mihai DEJU – Facultatea de Științe Economice;
5. Conf.univ.dr. Bogdan-Constantin RAȚĂ - membru – Facultatea de Științe ale Mișcării,
Sportului și Sănătății;
6. Student Maricel SEREDA
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1. Elaborarea Ediţiei a 5, rev. 0 şi Ediţiei a 5, rev. 1 a Regulamentului de acordare a burselor
pentru studenţii români din fonduri de la buget şi pentru toţi studenţii, din fonduri proprii,
R-05-16 (24.03.2017 şi 06.07.2017);
2. A colaborat cu celelalte comisii ale Senatului pentru actualizarea unor regulamente
aprobate în anul 2017: Ediţia 4, rev. 1 şi Revizia 2, ediţia 4 a Regulamentului de ordine
interioară al UBc, R-01-03, Ediţia 4, rev. 0 a Regulamentului privind activitatea didactică
şi activitatea profesională a studenţilor din UBc, ciclul de studii universitare de master,
R-05-11, Ediţia 1, revizia 0 a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Societăţii Antreprenoriale Studenţeşti (SAS), constituită în baza OMEN nr. 3262/2017, R02-07 (21.07.2017).
II. Comisia s-a implicat în promovarea, susţinerea şi monitorizarea activităţilor programului
ERASMUS+ (acţiunile KA103 şi KA107).
III. Comisia a analizat (în noiembrie 2017) şi are în vedere modificări importante la
Regulamentul de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate, R-05-15.
IV. Comisia a urmărit dezvoltarea unui număr cât mai mare de parteneriate cu universităţi/firme/
alte entităţi din străinătate, precum şi promovarea imaginii Universităţii „Vasile Alecsandri”
din Bacău la nivel internaţional.

În anul 2018:

I. Comisia a elaborat Ediţia 3, revizia 0 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei
pentru Relaţii Naţionale şi Internaţionale - CRNI a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău, R-02-11 (20.07.2018).

II. A colaborat cu celelalte comisii ale Senatului pentru actualizarea unor regulamente aprobate
în anul 2018: Revizia 0, ediţia 8 a Regulamentului de normare şi salarizare, R-12.01-02
(27.03.2018);Revizia 3, ediţia 7 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-01-02 (27.03.2018);Revizia 2, ediţia 4 a
Regulamentului de finanţare a UBc, R-08-02 (26.04.2018);Revizia 1, ediţia 8 a Regulamentului
de normare şi salarizare, R-12.01-02 (24.04.2018); Revizia 2, ediţia 8 a Regulamentului de
normare şi salarizare, R-12.01-02 (document nr. 8908/31.05.2018); Revizia 4, ediţia 5 a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri”
din Bacău, R-02-01 (28.06.2018); Ediţia 3, revizia 0 a Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Comisiei pentru cercetare ştiinţifică, creațíe artistică, performanță sportivă,
comunicații digitale, edituri și biblioteci (CCS) a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău, R-02-10 (20.07.2018);Revizia 4, ediţia 7 aRegulamentului de organizare şi funcţionare a
UBc, R-01-02 (20.07.2018); Revizia 4, ediţia 5 a Regulamentului de autoevaluare a performanţelor în
cercetare a cadrelor didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-06-02
(22.10.2018).

III. Comisia s-a implicat în evaluarea U-multiranking a universitaţii de către U-Multirank
(https://www.umultirank.org/).
IV. Comisia s-a implicat în promovarea, susţinerea şi monitorizarea activităţilor programului
ERASMUS+ (acţiunile KA103 şi KA107).
V. Comisia s-a consultat cu comunitatea academică în ceea ce priveşte modificările ce urmează
a fi aduse la Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii de la învăţământul cu
frecvenţă, R-05-16. (în decembrie 2018)
VI. Comisia a continuat acţiunile de consolidare a parteneriatelor cu universităţi/firme/ alte
entităţi din străinătate, precum şi promovarea imaginii Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău la nivel naţional şi internaţional.
VII. Comisia a urmărit înnoirea unor colaborări instituţionale importante (cu firme reprezentative
la nivel naţional şi internaţional), care pot aduce un suport proceselor educaţionale şi de
cercetare din Universitate.
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În anul 2019:

I.

Comisia a colaborat cu celelalte comisii ale Senatului pentru actualizarea unor regulamente:
Revizia 5, ediţia 7 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a UBc, R-01-02. Actualizarea
vizează modificarea art. 21, aliniatul (12) (document nr. 434/14.01.2019); ediţia 5, revizia 0 a
Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice, R-11.05-02
(document nr. 1543/30.01.2019); ediţia 7, revizia 0 a Regulamentului privind alegerile şi/sau
selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău,
pentru mandatul 2019/2020-2023/2024, R-02-03. Actualizarea vizează în special modificările în
privinţa calendarului alegerilor (document nr. 2418/14.02.2019); ediţia 6, revizia 0 a Regulamentului
de autoevaluare a performanţelor în cercetare a cadrelor didactice de la Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău, R-06-02 (document nr. 3588/05.03.2019); revizia 4, ediţia 8 a
Regulamentului de normare și salarizare, R–12.01-02 (document nr. 5181/27.03.2019); revizia 5,
ediţia 8 a Regulamentul de normare şi salarizare, R-12.01-02 (document nr. 11356/27.06.2019);
ediţia 9, revizia 0 a Regulamentului de normare şi salarizare, R-12.01-02 (document nr.
12428/12.07.2019); ediţia 8, revizia 0 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Universităţii
„Vasile Alecsandri” din Bacău, R-01-02 (document nr. 12429/12.07.2019); revizia 1, ediţia 6 a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din
Bacău, R-02-01 (document nr. 12497/1/15.07.2019); revizia 1, ediţia 6 a Regulamentului de

II.

III.

IV.

V.

autoevaluare a performanţelor în cercetare a cadrelor didactice de la Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău, R-06-02 (document nr. 17551/13.09.2019); revizia 1, ediţia 9 a
Regulamentului de normare și salarizare, R-12.01-02 (document nr. 18275/20.09.2019);
ediţia 5, revizia 1 a Regulament de funcționare a Biroului Erasmus+, R-11.01-02 (document
nr. 25026/3/26.11.2019); revizia 1, ediţia 3 a Regulamentului cadru privind acordarea
gradaţiilor de merit pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar din cadrul
Universităţii ”Vasile Alecsandri” din Bacău, R-12.01-05 (document nr. 26339/10.12.2019).
Comisia s-a implicat în promovarea, susţinerea şi monitorizarea activităţilor programului
ERASMUS+ (acţiunile KA103, KA107 şi Parteneriate Strategice). A continuat colaborarea
cu Filiala Bacău a Erasmus Student Network (ESN Bacău).
Comisia a continuat procesul de dezvoltare a unui număr cât mai mare de parteneriate cu
universităţi/firme/alte entităţi din străinătate, precum şi promovarea imaginii Universităţii
„Vasile Alecsandri” din Bacău la nivel internaţional, prin participarea la diferite evenimente
(conferinţe, întâlniri de proiect, etc.) cu materiale relevante pentru Universitate.
Comisia a urmărit înnoirea unor colaborări instituţionale importante (de exemplu cu
Microsoft, ORACLE, SCC Services, etc.) pentru furnizarea, de către parteneri, a unor
resurse educaţionale.
Membrii comisiei au fost activi în colaborarea cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est
şi cu Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău.

Comisia pentru relații naționale și internaționale:
1. Prof.univ.dr. Elena NECHITA – președinte – Facultatea de Științe
2. Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL – membru – Facultatea de Inginerie
3. Conf.univ.dr. Luminița DRUGĂ – membru – Facultatea de Litere
4. Conf.univ.dr. Dan-Iulian ALEXE - membru – Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății
5. Student Alexandru Daniel Octavian CHETROIU - membru - reprezentant Liga studențească
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R-02-02, ediţia 5-a, revizia 1 (03.05.2017); revizia 2 (05.07.2017); ediţia 6, revizia 0 (12.12.2017).
 Metodologia de finanţare a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-08-03, ediţia 8-a,
Revizia 1 (19.10.2017).
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică şi deontologie profesională
universitară, R-09-01, ediţia 5, revizia 0 (12.12.2017);
b) De asemenea, atunci când a fost necesar, comisia a discutat și a propus modificări care au condus la
modificarea și revizuirea și a altor regulamente.
c) În ședința din 12.12.2017, în cadrul comisiei s-a prezentat și discutat:
 Situația punctajului obținut de cadrele didactice în activitatea de cercetare pentru anul 2017;
 Raportul privind activitatea de cercetare pe anul 2016 și perioada 01.01-30.09.2017 din
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.
ÎN ANUL 2018
a) Comisia supune reconfirmării Senatului universitar modalitatea de realizare a plăţilor pentru editarea
revistelor indexate în baze internaţionale de date (adresa nr. 1380/25.01.2018). Se face precizarea că
pentru o recenzie suma maximă ce poate fi plătită este de 150 lei şi se recomandă ca fiecare număr
editat să aibă recenzori din afara universităţii, atât din ţară, cât şi din străinătate. Se reconfirmă
modalitatea de plată prezentată în adresă.
b) La propunerea comisiei senatul a reconfirmat modalitatea de acordare, de către UBc, a sprijinului
financiar pentru publicarea rezultatelor cercetării (adresa nr. 1820/05.02.2018, transmisă de
prof.univ. dr. Mârza-Dănilă Dănuţ-Nicu, prorector pentru programe de cercetare) (26.02.2018).
c) Comisia a finalizat centralizarea datelor referitoare la activitatea de cercetare și finalizarea procesul
de încărcare pe Platforma ANS, realizat pe parcursul lunii ianuarie 2018 (25.01.2018). .
d) în ședința din 28.03.2018, Rectorul UBc prezintă Raportul de activitate pe anul 2017 al
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău (document nr. 4595/28.03.2018), raport ce cuprinde
date privind; rezultatele cercetării științifice, activitatea editorială a Editurii Alma Mater și
activitatea Bibliotecii universitare.
e) De asemenea Comisia a contribuit la revizia sau modificarea următoarelor regulamente:
 Regulamentul de normare şi salarizare, R-12.01-02, ediţia 8-a, revizia 1 (document nr. 6300/
24.04.2018);
 Regulamentul de normare şi salarizare, R-12.01-02, ediţia 8, revizia 3 care constă în completarea
art. 27 alin. a) şi art. 32 (document nr. 16210/3/10.09.2018) (14.09.2018).
 se prezintă Senatului, spre aprobare Regulamentul de autoevaluare a performanţelor în
cercetare a cadrelor didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-06-02,
ediţia 5, revizia 4 (document nr. 22001/22.10.2018). Revizia constă în completarea art. 9 şi a
punctului 5 din anexa 1 (25.10.2018)
 În urma prezentării rapoartelor privind activitatea de cercetare a facultăților și a fișelor de
autoevaluarea performanțelor în cercetare a cadrelor didactice și analizelor efectuate în cadrul
comisiei s-a propus modificarea Regulamentului de autoevaluare a performanţelor în cercetare a
cadrelor didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri”și anexei 1, respectiv menținerea la
același nivel a punctajului obținut de cadrele didactice în activitatea de cercetare pentru raportarea
din anul 2019.
 De asemenea pe parcursul anului 2018 s-a început activitatea de revizuire și îmbunătățire a altor
regulamente și proceduri operaționale specifice privind activitatea de cercetare, ca: R-11.05-02
(Regulament privind organizarea, desfășurarea și finanțarea cercetării științifice), R-11.05-03
(Regulament privind finanțarea contractelor de cercetare și a contractelor instituționale, altele
decât cele de cercetare), R-11.05-04 (Regulament privind organizarea și funcționarea Institutului
de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer tehnologic (ICDICTT) al Universității
„Vasile Alecsandri” din Bacău), PO 07.08 (Înfiinţarea, organizarea şi evaluarea centrelor și altor
structuri de cercetare), PO 07.09 (Elaborarea planului de cercetare) și PO 07.08 (Înregistrarea,
evidența și desfăşurarea activităților de cercetare științifică)
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a) Comisia a contribuit la revizia sau modificarea următoarelor regulamente:
 Regulamentul privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice, R-11.05-02,
ediţia 5, revizia 0 (31.01.2019).
 Regulamentul de autoevaluare a performanţelor în cercetare a cadrelor didactice de la
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-06-02, ediţia 6, revizia 0 (05.03.2019); ediţia 6,
revizia 1 (13.09.2019). Revizia a constat în corectarea formulei de calcul a punctajului din Anexa
1, pct. 2;
 Regulamentul de normare și salarizare, R-12.01-02, ediția 9, Rev. 1 (20.09.2019).
 Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Universității „Vasile Alecsandri” din
Bacău, R-11.02-01 (28.11.2019).
e) De asemenea, atunci când a fost necesar, comisia a discutat și a propus modificări care au condus la
revizuirea următoarele regulamente și metodologii:
 Regulamentului de organizare şi funcţionare a UBc, R-01-02.
 Regulamentul de normare şi salarizare, R-12.01-02.
 Regulamentul de finanţare al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-08-02.
 Regulamentul privind stabilirea salariului de bază, R-12.01-08.
 Revizia 1 a ediţiei 5 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului, R-02-01.
 Metodologiei de finanţare a Universităţii „Vasile Alecsandri” pentru anul 2018, R-08-03
(14.02.2019).
De asemenea pe parcursul întregii perioade 2016-2019, comisia a contribuit la realizarea
Raportului anual de activitate al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Toate rapoartele
cuprind date privind; rezultatele cercetării științifice, activitatea editorială a Editurii Alma Mater și
activitatea Bibliotecii universitare;

Componența Comisiei pentru cercetare ştiinţifică, creație artistică, performanță sportivă, comunicații
digitale, edituri și biblioteci:

Prof.univ.dr. Dănuț-Nicu MÂRZA DĂNILĂ, președinte - Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului
și Sănătății;
Conf.univ.dr.ing. Irina-Loredana IFRIM, membru - Facultatea de Inginerie;
Prof.univ.dr.ing. Petru LIVINȚI, membru - Facultatea de Inginerie;
Prof.univ.dr. Mihai TALMACIU, membru - Facultatea de Științe
Studenta Florina FABIAN, membru - reprezentant Liga studențească.

Preşedintele comisiei,
Prof. univ. dr. Dănuț-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ
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