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Prezentul regulament este elaborat în baza Legii 1/2011 cu modificările și completările 

ulterioare, având în vedere Planul Strategic al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău și 

modificările apărute în decontarea procedurilor de abilitare a cadrelor didactice. 

 

Art.1. Pentru creșterea calității programelor de studii de licență, pentru funcționarea programelor de 

studii de master profesional și științific și pentru înființarea de noi școli doctorale, Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, susține abilitarea cadrelor didactice proprii, atât în cadrul 

universității cât și la alte universități, dacă trebuie dezvoltat domeniul unui program de studii, sau 

ramura de știință corespunzătoare. 

 

Art. 2. Plata cheltuielilor făcute în procesul de evaluare în obținerea abilitării de către cadrele 

didactice ale Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este suportată de către universitate, din 

bugetul Școlii de Studii Doctorale Universității, fondul de cercetare. 

 

Art. 3. Cheltuielile decontate sunt următoarele: 

a. multiplicarea dosarelor de abilitare la atelierul de multiplicare al universității; 

b. cheltuielile de transport și cazare ale membrilor comisiei de abilitare pentru participarea 

la susținerea publică a tezei de abilitare; 

c. remunerarea membrilor comisiei de abilitare. 

 

Art. 4. Membrii comisiilor de analiză şi susţinere publică a tezei de abilitare vor fi remuneraţi cu 

suma în lei reprezentând contravaloarea a 7 5 ore din norma didactică corespunzătoare postului de 

bază al fiecărui membru din comisie (conform Legii 1/2011: profesor 28 ore/lună, 
conferențiar 36 ore/lună) fără sporuri salariale, corespunzător analizei dosarului (5 3 ore) și 

participării la susținerea tezei (2 ore). Salariul luat în calcul va fi cel din grila de 
salarizare corespunzătoare. 
 

Art. 5. Ediția 2, revizia 2 a prezentului regulament a fost aprobată în ședința Senatul universitar din 

data de 11.05.2018.  
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