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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).  

Pe parcursul primului an de mandat, 2016, Senatul universitar s-a întrunit în 20 de şedinţe 

de lucru, dintre care patru ordinare (stabilite în ultima joi a fiecărei luni), restul fiind şedinţe 

extraordinare convocate de rectorul universităţii pentru discutarea şi aprobarea unor documente 

importante.  

La începutul lunii martie 2016, Senatul 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. 

În şedinţele de lucru, convocate pe parcursul anului 2016, au fost analizate și 

aprobate/validate o serie de documente importante pentru funcționarea universității, respectiv: 

Raportul de activitate al Rectorului; Planul strategic instituţional pentru perioada 2016-2020; 

Planul operaţional instituţional pentru anul 2016; organigrama UBc; Metodologia de avizare a 

candidaţilor care participă la concursul public de desemnare a decanilor, mandatul 2016-2020; 

Metodologia, calendarul şi tematica pentru concursul de ocupare a funcţiei de decan la nivelul 

celor cinci facultăţi, pentru mandatul 2016-2020; structura planurilor de învăţământ; state de 

funcţii pentru personalul didactic şi de cercetare; rezultatele concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante; cuantumul taxelor aplicabile la nivelul structurilor UBc etc. 

Ca urmare a modificărilor legislative, a schimbărilor survenite în structura şi funcţionarea 

universităţii, respectiv în organigrama UBc, Senatul universitar a elaborat şi aprobat noile ediţii 

ale: Cartei Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău (aprobată de MENCŞ prin adresa nr. 

41816/15.09.2016); Regulamentului de organizare şi funcţionare al UBc; Regulamentului de 

ordine interioară al UBc şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale 

Administrative. 

Comisiile Senatului au lucrat pentru armonizarea tuturor regulamentelor universităţii cu 

legislaţia în vigoare. Astfel s-au revizuit sau au fost elaborate într-o nouă ediţie: Regulamentul de 

finanţare al UBc; Codul de asigurare a calităţii al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

Regulamentul privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea, îmbunătăţirea şi evaluarea periodică a 

programelor de studii; Regulamentul privind organizarea, deşfăşurarea şi finanţarea cercetării 

ştiinţifice; 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 2016-

2017; Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare de  

doctorat în cadrul Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău; Regulamentului de organizare a 

examenelor de finalizare a programelor de studii universitare şi postuniversitare şi a altor cursuri 

2015-2016; Regulament privind activitatea didactică şi activitatea profesională a studenţilor din 
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Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de licenţă, respectiv 

master; Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii români, din fonduri de la buget şi 

pentru toţi sudenţii, din venituri proprii Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de 

monitorizare a sistemului de control managerial de la nivelul UBc; Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a echipei de gestionare a riscurilor de la nivelul UBc; Codul de etică şi deontologie 

profesională universitară al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău etc. 

Senatul a analizat şi aprobat nivelele de salarizare ale personalului didactic şi de cercetare, 

didactic auxiliar şi nedidactic în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi la propunerea 

Consiliului de administraţie. În această idee a revizuit Regulamentul de autoevaluare a 

performanţelor în cercetare a cadrelor didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău; Regulamentul de normare şi salarizare; Regulamentul cadru privind acordarea 

gradaţiilor de merit pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar din cadrul UBc, 

actualizându-le în acord cu cerinţele legale în vigoare şi a elaborat Regulamentul privind stabilirea 

salariului de bază, conform HG nr. 20/ 08.06.2016,cu anexele 1-4 (care reglementează modul de 

calcul anual al salariului de bază).  

În luarea deciziilor, Senatul universitar a ţinut cont de propunerile Rectorului şi ale 

Consiliului de Administraţie al UBc şi a consultat, ori de câte ori măsurile stabilite impuneau acest 

aspect şi reprezentanţii altor structuri de la nivelul universităţii, respectiv: preşedintele Sindicatului 

Universităţii, preşedintele Ligii Studenţilor, şeful ID-IFR, directorul DPPD, care au statut de 

invitaţi permanenţi la şedinţele Senatului.  

 Din analiza prezentată, rezultă că Senatul UBc prin comisiile sale de lucru s-a implicat 

activ în crearea cadrului de reglementare necesar funcţionării universităţii şi realizării misiunii 

proprii a acesteia, în acord cu cerinţele legale în vigoare şi în conformitate cu atribuţiile ce îi revin, 

potrivit Cartei UBc şi a regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. 

 Pe viitor se va acţiona în continuare pentru păstrarea rolului de for legislativ al Senatului 

universitar, care asigură întreaga legislaţie terţiară necesară pentru buna funcţionare a universităţii. 
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