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CADRUL LEGAL 
 

 Ordinul 5650/1670/29.09.2020 privind modificarea Ordinului ministrului educației și 

cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/ 1.494/ 

2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de 

învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 
Art.1 Regulamentul se aplică în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și reprezintă un 

regulament cadru prin care Departamentul pentru Resurse Educaționale Multimedia (numit în 

continuare DREM), departament de specialitate al Consiliului de administrație, răspunde 

recomandărilor actuale de organizare și funcționare a activităților didactice și de cercetare, conform 

cerințelor legale și reglementate în vigoare. 

 

Art.2 DREM este organizat și funcționează ca structură permanentă, aflată în subordinea 

prorectorului pentru programe de învățământ și activități studențești.  

 

Art.3 Scopul prezentului regulament este de a descrie organizarea și funcționarea  DREM. 

 

Art.4 Obiectivul DREM este să acela de a asigura condițiile optime care să conducă la stabilirea 

unui cadru de instruire și educație continuă în UBc, în urma analizării situației curente. 

 

Art.5 Activitatea DREM, respectă în totalitate prevederile Cartei Universităţii „Vasile Alecsandri” 

din Bacău, ale regulamentelor Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău și prevederile care decurg 

din legislația în vigoare. 

 

Art.6 În scopul desfășurării activităților didactice și de cercetare în mediul online, cadrele didactice 

pot propune materiale educaționale proprii, in format electronic. Elaborarea acestora se realizează cu 

respectarea legislației in vigoare privind proprietatea intelectuală /dreptul de autor. 

 

CAPITOLUL II 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 

Art.7 DREM este format dintr-un șef de compartiment și doi studenți – reprezentanți ai Ligii 

Studențești. 

 

Art.8 Membrii DREM pot fi înlocuiți la solicitarea motivată a acestora, la pierderea calității de 

student sau la propunerea șefului DREM. Noul/noii membri vor fi validaţi de către Consiliul de 

administrație. 
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Art.9 În afara membrilor permanenţi, din DREM pot face parte, pentru perioade determinate, alţi 

membri ai comunităţii academice, la propunerea șefului DREM sau a Prorectorului pentru programe 

de învățământ și activități studențești. Toate propunerile vor fi aprobate de Consiliul de Administrație. 
 

CAPITOLUL II 

ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 
 

Art.10 DREM își desfăşoară activitatea prin întruniri colective sau prin activităţi individuale în 

funcție de situație, cu respectarea prezentului regulament. La întâlnirile DREM pot participa ca 

invitați reprezentanții Consiliului de administrație.  

 

Art.11 Atribuţiile DREM: 

a) prezintă Consiliului de administrație, cu avizul prorectorului pentru programe de 

învățământ și activități studențești, punctele de vedere și propunerile asupra necesarului de: 
 resurse electronice; 
 platforme educaționale virtuale; 
 instrumente digitale de agregare a conținuturilor; 
 auxiliare curriculare și extracurriculare; 
 bibliotecilor virtuale etc. 
b) analizează propunerile transmise de comunitatea academică și prezintă un punct de vedere 

Prorectorului pentru programe de învățământ și activități studențești; 

c) elaborează și îmbunătățește regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

d) întocmește anual un raport privind activitatea desfășurată. 

 
Art.12 Șeful DREM are următoarele atribuţii:  

a) convoacă şi prezidează şedinţele DREM;  

b) coordonează întreaga activitate a DREM şi oferă informaţii structurilor de conducere 

ierarhic superioare;  

c) reprezintă DREM în Consiliul de administratie și dacă este cazul în Senatul universitar;  

d) prezintă Consiliului de administrație propunerile DREM; 

e) prezintă anual un raport prorectorului pentru programe de învățământ și activități 

studențești. 

 

CAPITOLUL IV 

DISPOZIȚII FINALE 
 

Art.13 Ediția 1, revizia 0 a prezentului regulament intră în vigoare la data adoptării de către Senatul 

universitar. 


