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R A P O R T 

privind activitatea desfăşurată de către 

Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

în anul 2021 

 

Ținând cont de reglementările legale în vigoare și deciziile autorităților privind prelungirea stării 

de alertă, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău a urmărit permanent, prin măsurile adoptate pe 

parcursul anului 2021, siguranța studenților și a propriilor angajați, în scopul prevenirii răspândirii 

virusului SARS-CoV-2. 

În acest context, activitățile didactice s-au desfășurat în sistem hibrid, în funcție de evoluția 

epidemiologică la nivel național/local.  

Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău și-a continuat activitatea curentă în temeiul 

Legii  Educației Naționale nr. 1/2011 (cu modificările și completările ulterioare), în baza mandatului 

primit în februarie 2020 și a Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat în 06.02.2020. 

Ședinţele de lucru ale Senatului universitar s-au derulat online pe parcursul anului 2021, utilizând 

în continuarea e-mailul pentru transmiterea convocatorului, ordinii de zi și a documentelor supuse 

analizei/aprobării. Votul senatorilor s-a realizat, de asemenea, pe e-mail. Ședințele Biroului Senat s-au 

derulat însă, în format fizic, cu prezență.  

În anul 2021, Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a întrunit în 12 şedinţe de 

lucru, convocate de către rectorul universităţii, respectiv: 4 şedinţe extraordinare, şi 8 şedinţe ordinare 

(desfăşurate conform prevederilor ROF Senat UBc, în ultima joi a lunii).  

Pentru aprobarea documentelor urgente, Biroul Senatului s-a întrunit în 14 şedinţe de lucru. 

Documentele aprobate de către BS au fost prezentate și validate în şedinţa imediat următoare a Senatului 

universitar.  

Senatul universitar s-a implicat activ în organizarea Festivităților dedicate Aniversării a 60 de 

ani de învățământ superior de stat băcăuan, în perioada 6-10 decembrie 2021, organizând un Senat 

festiv în data de 7 decembrie 2021, când a avut loc ceremonia de conferire  a titlului de Professor 

emeritus pentru 10 cadre didactice și decernarea diplomelor jubiliare pentru 17 cadre didactice, 

pensionate în ultimii 10 ani. 
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Numeroasele modificări legislative şi schimbările survenite în funcţionarea universităţii, pe 

parcursul anului 2021, a condus la necesitatea actualitării/ completării regulamentelor de către Senatul 

universitar. 

În cadrul comisiilor operative, membrii Senatului au colaborat pentru armonizarea tuturor 

regulamentelor universităţii cu legislaţia în vigoare. Astfel, s-au revizuit sau au fost elaborate într-o nouă 

ediţie: Regulamentul privind activitatea didactică şi activitatea profesională a studenţilor din 

Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău – ciclul de studii universitare de licenţă, respectiv master; 

Regulamentul de organizare şi desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de 

master și de doctorat și la cursurile de specializare pentru anul universitar 2021-2022; Metodologia de 

admitere la Colegiul din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul școlar 2021-

2022; Regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a programelor de studii universitare şi 

postuniversitare şi a altor cursuri 2020-2021; Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 

programelor de studii universitare de doctorat în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

Regulamentul de acordare a burselor pentru studenții de la învățământul cu frecvență; Regulamentul 

privind regimul actelor de studii în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău precum și ghidurile 

specifice, elaborate pentru perioada pandemiei, în scopul reglementării diverselor activități și stabilirii 

de măsuri pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, reespectiv: Ghidul privind măsurile 

organizatorice și de funcționare a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, pe perioada pandemiei 

SARS-COV 2, începând cu data de 05.10.2020; Ghidul privind norme metodologice pentru organizarea 

și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și de master pentru sesiunile de 

admitere 2021; Ghidul privind norme metodologice pentru desfășurarea activității didactice, finalizarea 

semestrului II, a anului universitar 2020 – 2021 și finalizarea studiilor în anul universitar 2020 – 2021; 

Ghidul metodologic privind organizarea și desfășurarea examenului de sustinere a gradului didactic I, 

ȋn invăţămȃntul preuniversitar de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din 

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.  

De asemenea, în ședințele Senatului universitar, au fost analizate și aprobate/validate documentele 

specifice, anuale, pentru activitățile curente ale universității, respectiv:  

 Raportul de activitate pe anul 2020 al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău – raportul 

rectorului;  

 Raportul privind analiza Sistemului Integrat de Management al Universității „Vasile 

Alecsandri” din Bacău pentru anul 2020;  

 Raportul privind stadiul Sistemului de Management al Siguranţei Alimentelor la Cantina 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2020;  

 Planul operaţional instituţional pentru anul 2021, componentă a Planului Strategic al 

universități pentru perioada 2020-2024;  

 Organigrama UBc;  

 Structura planurilor de învăţământ;  
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 State de funcţii pentru personalul didactic şi de cercetare;  

 Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante;  

 Cuantumul taxelor aplicabile la nivelul structurilor UBc;  

 Metodologia de finanțare a UBc pentru anul 2020. 

Au fost actualizate de asemenea, în baza reglementărilor legale în vigoare, regulamentele de 

organizare și funcționare ale diverselor structuri din cadrul universității, spre exemplu: Regulamentul de 

organizare și funcționare a Departamentului pentru resurse educaționale multimedia; Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Serviciului Achiziții Publice din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” 

din Bacău; Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Resurse Umane și Salarizare din 

cadrul UBc; Regulamentul privind organizarea și funcționarea Oficiului Juridic; Regulamentul privind 

organizarea și funcționarea Departamentului de Consiliere Profesională; Regulamentul de organizare 

și funcționare a Comisiei de monitorizare; Regulamentul privind organizarea și funcționarea Editurii 

,,Alma Mater” a Universității  ,,Vasile Alecsandri” din Bacău; Regulamentul cadru de organizare și 

funcționare a revistelor/publicațiilor periodice aflate sub egida Editurii ,,Alma Mater” a Universității 

,,Vasile Alecsandri” din Bacău; Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii de Studii Doctorale 

din cadrul IOSUD – UBc; Metodologia pentru alegerea și desemnarea membrilor Consiliului Școlii de 

Studii Doctorale (CȘSD) și Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău;  

Au fost elaborate și o serie de noi regulamente: Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și 

școlarizarea acestora la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru anul universitar 2021-

2022 și Regulamentul privind publicitatea pe panourile cu tehnologie LED ale Universității ,,Vasile 

Alecsandri” din Bacău. 

Senatul universitar a analizat şi revizuit, în conformitate cu cerinţele legale în vigoare, regulamentele 

referitoare la resursa umană a universității (personal didactic şi de cercetare, didactic auxiliar şi 

nedidactic), respectiv: Regulamentul de normare şi salarizare; Regulamentul privind ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare în UBc; Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante şi 

promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului didactic auxiliar și administrativ.  

Toate regulamentele evidențiate au fost analizate și pregătite în cadrul comisiilor de lucru ale Senatului 

prin colaborarea tuturor membrilor. Rapoartele comisiilor de lucru ale Senatului, în care este prezentată 

activitatea acestora, desfășurată pe parcursul anului 2021, se constituie ca anexe la prezentul raport. 

Senatul universitar a ţinut cont de propunerile Rectorului şi ale Consiliului de Administraţie al 

UBc în luarea deciziilor şi a consultat, ori de câte ori măsurile impuneau acest lucru şi reprezentanţi ai 

altor structuri de la nivelul universităţii.  

Senatul UBc a urmărit permanent ca întraga activitate să se desfășoare în condiții de deplină 

transparență. Astfel, documentele supuse aprobării sau propunerile de completare/modificare a 

regulamentelor universităţii au fost transmise tuturor membrilor Senatului, pe email, în termenul 
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prevăzut de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului UBc. În urma analizei materialelor 

primite, membrii Senatului universitar au transmis, pe email, propunerile/observațiile/completările la 

acestea și votul (sunt de acord/ nu sunt de acord) pentru fiecare document inclus pe ordinea de zi a 

ședinței.  

Procesele verbale întocmite în fiecare şedinţă, au fost transmise de asemenea, pe email, tuturor 

membrilor Senatului, pentru a fi analizate/completate şi aprobate de către aceştia. 

Forma finală a regulamentelor revizuite, este publicată pe site-ul universităţii, după aprobarea în 

şedinţele Senatului. Documentele aprobate în cadrul ședințelor Senatului sunt făcute publice, prin 

afișarea pe site-ul UBc a minutelor şedinţelor. 

Senatul UBc s-a implicat activ și pe parcursul anului 2021, în menținerea cadrului de 

reglementare necesar pentru funcţionarea Universităţii, în acord cu cerinţele legale în vigoare și în 

conformitate cu atribuţiile ce-i revin potrivit Cartei UBc şi a regulamentului propriu de organizare şi 

funcţionare. 

 

Preşedintele Senatului 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


