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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art. 1. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău este o instituţie academică cu personalitate juridică, 
care face parte din sistemul de învăţământ superior de stat din România 
 
Art. 2. Istoric 
1961: Înfiinţarea Institutului Pedagogic din Bacău prin HCM nr.547/1961 şi Ordinul Ministrului 
Învăţământului şi Culturii 688/1961; 
1976: Institutul Pedagogic devine Institutul de Învăţământ Superior din Bacău; 
1984: Institutul de Învăţământ Superior este transformat în Institut de Subingineri, subordonat Institutului 
Politehnic din Iaşi; 
1990: Institutul de Subingineri din Bacău devine Institutul de Învăţământ Superior din Bacău, în 
conformitate cu Ordinului Ministrului Învăţământului nr. 7751/1990; 
1991: Institutul de Învăţământ Superior din Bacău devine Universitatea din Bacău, în conformitate cu 
Ordinul Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 4894/22.03.1991; 
2009: Universitatea din Bacău îşi schimbă denumirea în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în 
conformitate cu HG 1093/30.09.2009, publicată în Monitorul Oficial al României 684/12.10.2009. 
 
Art. 3. Sediul central al Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău se află în Calea Mărăşeşti, nr. 157, 
Bacău. 
 
Art. 4. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău se individualizează prin logo şi alte însemne 
specifice, Zilele Universităţii şi alte sărbători proprii, elemente de identitate administrativă (denumire, 
sediu, ştampilă, regulamente etc.). 
 
Art. 5. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău este organizată şi funcţionează potrivit prezentei 
Carte, în acord cu prevederile Constituţiei României, Legii învăţământului, Legii privind Statutul 
Personalului Didactic şi cu celelalte acte normative care reglementează sistemul şi procesul de învăţământ 
din România, cu respectarea drepturilor Omului şi Convențiile Organizației Internaționale a 
Muncii. 
 
Art. 6. Comunitatea universitară este constituită din cadre didactice titulare, asociate sau invitate, din 
cercetători ştiinţifici, din studenţii aflaţi la studii universitare de licenţă, master, doctorat (LMD), din 
participanţi la studii postuniversitare, precum şi din profesori consultanţi din ţară şi din străinătate, cadre 
didactice onorifice şi Doctori Honoris Causa. Activitatea în comunitatea universitară se desfăşoară 
împreună cu personalul tehnic şi administrativ. 
 
Art. 7. În Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, învăţământul superior se desfăşoară în limba 
română. După caz, pot fi organizate module sau programe de studii în limbi de circulaţie internaţională, 
compatibile cu cerinţele exercitării profesiunilor vizate de aceste programe în România. Programele de 
studiu ale Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău sunt deschise tuturor cetăţenilor români şi străini, 
fără discriminări, în forme care nu contravin Constituţiei, legislaţiei în vigoare şi a prezentei Carte. 
Învăţământul din Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău este compatibil cu învăţământul altor 
universităţi din ţară şi străinătate, fiind bazat pe sistemul creditelor transferabile. 
 
Art. 8. Documentele universitare oficiale, nominalizate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării se 
întocmesc în limba română. Universitatea eliberează gratuit, inclusiv într-o limbă de circulaţie 



REGULAMENT Cod document  
R-01.01 

Pag./Total pag. 2/12 
Data 28 10 2010 

 

Carta Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Ediţie/Revizie 1/ 0  1  2  3  4  5 
 

F 03.07/Ed.1                            Fişier SIM/R/R-01  
 

 

internaţională, Suplimentul la diplomă, al cărui conţinut este în conformitate cu normele europene. 
Catalogul cursurilor universităţii se publică în două limbi de circulaţie, pe pagina web a Universităţii 
“Vasile Alecsandri” din Bacău şi tipărit. 
 
Art. 9. Întregul activ al Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău existent în prezent, cel redobândit 
sau dobândit ulterior în conformitate cu prevederile legale, formează patrimoniul universităţii. Spaţiul 
universitar este inviolabil şi este protejat conform legislaţiei în vigoare. Camerele de locuit din cămine 
beneficiază de aceeaşi protecţie legală. Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, accesul membrilor 
comunităţii Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău în spaţiul universitar nu este interzis sau limitat, 
inclusiv în cazul exercitării dreptului la grevă. Senatul poate reglementa limitarea accesului în timpul 
nopţii, al vacanţelor sau al sărbătorilor legale. 
 
Art. 10. Activităţile care se desfăşoară în Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău sunt finanţate din 
sume alocate de la buget, din venituri proprii, dobânzi, donaţii, sponsorizări, taxe şi alte surse. 
 
Art. 11. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău funcţionează pe principiul autonomiei universitare, 
care conferă comunităţii universitare dreptul de a se conduce, de a-şi exercita libertăţile academice fără 
ingerinţe ideologice din partea statului, politice sau religioase, de a-şi asuma un ansamblu de competenţe 
şi obligaţii, în concordanţă cu opţiunile şi orientările strategice locale şi naţionale ale dezvoltării 
învăţământului superior. 
 
Art. 12. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău aderă la "The Magna Charta Of European 
Universities" (Bologna, 1988), este afiliată sau se poate afilia la asociaţii internaţionale ale universităţilor. 
 
 
CAPITOLUL II – Misiunea şi obiectivele Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău 
 
Art. 13. Misiunea Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău este didactică şi de cercetare ştiinţifică. 
Universitatea pregăteşte viitorii licenţiaţi în domeniile fundamentale şi certificarea în domeniile şi 
specializările de licenţă. Perfecţionarea pregătirii profesionale şi de cercetare a absolvenţilor de licenţă se 
realizează prin programe universitare de master şi doctorat acreditate la Universitatea “Vasile Alecsandri” 
din Bacău. De asemenea, în concordanţă cu programele de formare pe toată durata vieţii, Universitatea 
“Vasile Alecsandri” din Bacău organizează studii postuniversitare de scurtă şi lungă durată, cursuri de 
formare continuă şi conversie profesională, perfecţionarea cadrelor didactice etc. Universitatea “Vasile 
Alecsandri” din Bacău poate desfăşura activităţi comerciale atât pentru comunitatea proprie, cât şi pentru 
persoane fizice şi juridice române sau străine, respectiv activităţi: de editare, tipărire, multiplicare de 
reviste, cursuri, cărţi, materiale publicitare etc.; din sfera alimentaţiei publice şi turismului; de asistenţă, 
consultanţă tehnică şi transfer tehnologic şi alte prestări servicii. 
 
Art. 14. Principalele obiective ale Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău pentru îndeplinirea 
misiunii didactice şi de cercetare sunt: 

a. perfecţionarea managementului universitar, bazat pe cerinţele moderne de calitate şi de finanţare 
globală şi instituţională, compatibil cu sistemul de funcţionare a procesului de învăţământ bazat pe 
credite transferabile; 

b. modernizarea continuă a procesului de învăţământ, prin perfecţionarea planurilor de învăţământ, a 
programelor analitice şi a metodologiei didactice pentru a promova forme de pregătire adaptate 
cerinţelor de schimbare şi eficientizare ale societăţii româneşti şi raportarea la cele internaţionale; 
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Art. 16. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău îşi îndeplineşte rolul asumat prin: 

c. modernizarea sistemului de pregătire şi folosire a personalului implicat în procesul formativ şi de 
cercetare; 

d. organizarea activităţilor de educaţie permanentă destinate specialiştilor din domeniu şi a 
activităţilor de perfecţionare şi de formare continuă pentru personalul din învăţământul 
preuniversitar; 

e. modernizarea metodologiei de apreciere şi echivalare a studiilor, prin utilizarea unor sisteme 
acceptate şi verificate pe plan internaţional; 

f. dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi crearea structurilor de cercetare specifice unui învăţământ 
performant; 

g. promovarea programelor de cercetare ştiinţifică realizate cu fonduri proprii sau prin colaborare 
naţională şi internaţională; 

h. mobilităţile profesorilor şi studenţilor pe plan naţional şi internaţional; 
i. implementarea criteriilor de competenţă didactică şi ştiinţifică pe baza procesului de evaluare şi 

promovare a cadrelor didactice, cu respectarea principiilor de etică şi deontologie profesională; 
j. participarea la programe didactice internaţionale prin convenţii bilaterale cu universităţi din 

străinătate; 
k. dezvoltarea şi susţinerea activităţilor de cooperare internă şi internaţională; 
l. dezvoltarea serviciilor informatice şi de comunicaţii; 
m. modernizarea serviciilor oferite studenţilor în procesul de învăţământ; 
n. dezvoltarea şi modernizarea Campusului universitar în raport cu standardele internaţionale; 
o. protejarea patrimoniului şi dezvoltarea infrastructurii universităţii; 
p. asigurarea dinamicii domeniilor şi programelor de studii din structura universităţii, pentru a 

răspunde cerinţelor pieţei muncii, la nivel mondial, european, naţional şi regional; 
q. asigurarea specificităţii activităţii didactice şi de cercetare, în concordanţă cu evoluţia actuală a 

ştiinţelor, de dezvoltare interdisciplinară şi transdisciplinară, prin orientarea pragmatică spre 
nevoile pieţei muncii şi prin acomodarea la practici de formare şi de cercetare transfrontalieră. 

 
Art. 15. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău îşi asumă rolul fundamental în:  

a. tezaurizarea valorilor ştiinţei, culturii şi civilizaţiei; 
b. participarea ştiinţei româneşti la dezvoltarea ştiinţei universale; 
c. afirmarea identităţii culturii şi spiritualităţii naţionale; 
d. dezvoltarea societăţii româneşti în  spiritul unui stat de drept, liber şi democratic; 
e. cultivarea tradiţiei gândirii libere şi a democraţiei academice, în spiritul recunoaşterii drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale ale omului şi al principiului supremaţiei legii. 
 

a. formarea de specialişti pentru industrie, învăţământ, ştiinţă, cultură şi activităţi social-economice; 
b. perfecţionarea absolvenţilor în spiritul progresului cunoaşterii şi al educaţiei permanente; 
c. integrarea în ştiinţa şi cultura universală; 
d. promovarea valorilor culturii naţionale şi universale; 
e. implicarea în procesul de consolidare a spiritualităţii europene. 

 

Art. 17. Pentru desfăşurarea activităţilor care constituie misiunea şi obiectivele Universităţii “Vasile 
Alecsandri” din Bacău, aceasta se poate asocia cu alte instituţii şi agenţi economici din ţară şi din 
străinătate, constituind structuri de activitate de interes comun. 
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Art. 18. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău eliberează atestate, certificate, diplome şi 
suplimente la diplome, pentru toate formele şi tipurile de studii pentru care este autorizată sau acreditată 
şi pe care le organizează, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Universitatea “Vasile Alecsandri” din 
Bacău conferă ordine, medalii, diplome, titluri ştiinţifice şi onorifice în conformitate cu legislaţia în 
vigoare şi reglementările proprii stabilite de Senat. 
 
Art. 19. Autonomia Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău se materializează în autonomia didactică 
şi ştiinţifică, autonomia organizatorică şi funcţională, autonomia administrativă şi financiară, autonomia 
jurisdicţională. Reglementarea competenţelor universităţii, facultăţilor, departamentelor, catedrelor şi ale 
colectivelor, centrelor şi unităţilor de cercetare se face de către Senat pe baza legislaţiei existente, a 
prezentei Carte şi prin decizii proprii. 
 
 
CAPITOLUL III - Principii şi roluri fundamentale  
 
Art. 20. Activităţile care conferă identitate şi personalitate Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău 
sunt din domeniile: învăţământ şi cercetarea ştiinţifică, sport şi artă, desfăşurate în organizare proprie 
şi/sau în cooperare cu alte instituţii din ţară/străinătate. În jurul acestor activităţi se fundamentează 
politica instituţională, se elaborează strategiile de dezvoltare şi programele operaţionale pe termen scurt, 
mediu sau lung. 
 
Art. 21. Întreaga viaţă academică se întemeiază pe raportul de interdependenţă învăţământ-cercetare şi pe 
tendinţele actuale ale învăţământului şi ştiinţei româneşti şi universale deschise valorificării în planul 
vieţii economice, politice şi social-culturale. 
 
Art. 22. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău asigură formarea iniţială a specialiştilor şi formarea 
continuă a acestora la nivel superior, în concordanţă cu exigenţele actuale şi de perspectivă ale mediului 
social, economic, cultural şi profesional; 
 
Art. 23. Comunitatea universitară este deschisă pentru cetăţenii români şi străini a căror pregătire le 
conferă dreptul de a deveni, în conformitate cu prevederile legale şi cu normele proprii, membri ai 
acesteia; 
 
Art. 24. Comunitatea universitară se situează, în ansamblul ei, în afara activităţilor şi confruntărilor 
politice. Procesul didactic şi cercetarea ştiinţifică sunt incompatibile cu implicarea în manifestări politice 
şi cu prozelitismul politic. Spaţiul universităţii nu poate fi folosit pentru activităţi politice. 
 
Art. 25. Autoritatea academică este bazată exclusiv pe competenţa profesională şi ştiinţifică a 
personalului universităţii; 
 
Art. 26. Evaluarea prestaţiei didactice şi ştiinţifice la toate nivelurile se face în concordanţă cu normele şi 
uzanţele existente la nivel naţional şi internaţional; 
Art. 27. Universitatea promovează parteneriatul cu alte universităţi şi institute de cercetare ştiinţifică, pe 
bază de egalitate şi dezvoltă cooperarea academică la nivel naţional şi internaţional prin consorţii, potrivit 
legii; 
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Art. 28. Membrii comunităţii academice se pot asocia în sindicate, în scopul apărării drepturilor 
prevăzute de lege. 
 
Art. 29. Membrii comunităţii academice au dreptul să înfiinţeze asociaţii (societăţi) cu scopuri didactice, 
ştiinţifice, sportive, culturale, naţionale şi internaţionale, sau să facă parte din ele. 
 
Art. 30. Universitatea sprijină asocierea absolvenţilor în organizaţii specifice şi încurajează atragerea 
acestora în viaţa comunităţii academice, menţinându-se astfel calitatea de membru al comunităţii 
universitare. 
 
Art. 31. Membrii comunităţii academice au dreptul de valorificare a rezultatelor obţinute în activitatea de 
cercetare ştiinţifică prin mijloace specifice, în ţară şi străinătate, conform regulamentelor proprii şi legilor 
în vigoare. Pentru o mai mare eficienţă a activităţii de cercetare se pot forma grupuri, colective, 
laboratoare, centre şi unităţi de cercetare pe domenii importante şi de actualitate în care există un 
potenţial real de obţinere a unor rezultate de certă valoare şi de îndrumare a tinerilor cu aptitudini pentru 
cercetare. Funcţionarea acestora este reglementată, după caz, de Senat şi de Consiliile facultăţilor/ 
departamentelor.  
 
Art. 32. Membrii comunităţii academice respectă dreptul celorlalţi lucrători la exercitarea 
drepturilor de a-şi respecta credinţele sau practicile fără discriminări legate de rasă, 
origine socială sau naţionalitate, religie, handicap, sex, orientare sexuală, responsabilităţi 
familiale, membru de sindicat, opinie politică sau orice altă condiţie care ar putea duce la 
discriminare; 
 
Art. 33. Membrii comunităţii academice evită orice comportament care este ameninţător, 
abuziv, de exploatare sau coercitiv sexual, inclusiv gesturi, limbaj şi de contact fizic la 
locul de muncă şi dacă este cazul, în locurile de rezidenţă sau alte facilităţi asigurate de 
Universitate pentru utilizarea de către lucrători; 
 
Art. 34. Membrii comunităţii academice tratează toţi lucrătorii cu demnitate şi respect. 
Universitatea nu practică şi nu tolerează folosirea pedepselor corporale, coerciţia mentală 
sau fizică sau abuzul verbal al personalului. Nu sunt permise tratamentele severe sau 
inumane; 
 
Art. 35. Membrii comunităţii academice nu vor utiliza sub nicio formă munca minorilor 
înaintea, în timpul sau după încetarea activităţilor specifice postului, în cadrul UB sau 
înafara ei 
 
Art. 36. Organele de conducere academică din universitate se aleg în mod democratic, conform legislaţiei 
în vigoare şi a regulamentului propriu de alegri. Membrii comunităţii universitare au drept de vot 
deliberativ. Orice membru al comunităţii universitare poate participa la conducerea universităţii dacă 
întruneşte calităţi profesionale, didactice şi manageriale corespunzătoare, indiferent de apartenenţa 
politică, etnică şi religioasă. 
 
Art. 37. Studenţii (cursanţii) înscrişi la universitate sunt parteneri egali şi au dreptul să participe la 
autoconducere în modalităţi şi prin reglementări specifice. Opiniile şi sugestiile venite de la studenţi, 
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exprimate în grup sau individual, sunt receptate, analizate şi soluţionate, după caz, în vederea 
perfecţionării activităţilor din universitate. 
 
Art. 38. Senatul poate conferi titlul de Profesor Invitat, Membru de Onoare al Senatului şi Doctor 
Honoris Causa unor personalităţi din domeniile ştiinţei, tehnicii, culturii, artei, vieţii publice, care au avut 
contribuţii importante la dezvoltarea universităţii. 
 
Art. 39. Senatul universităţii poate acorda titlul de cadru didactic asociat şi de profesor consultant unor 
specialişti care contribuie la actul didactic şi la cercetarea ştiinţifică. Aceste titluri se acordă în condiţiile 
reglementărilor de la nivel naţional şi ale propriilor reglementări, unor cadre didactice sau personalităţi 
care au avut contribuţii majore la dezvoltarea Universităţii, învăţământului şi cercetării româneşti şi la 
afirmarea acesteia pe plan naţional şi internaţional. 
 
CAPITOLUL IV - Norme care reglementează activitatea în cadrul comunităţii universitare 
 
Art. 40. În condiţiile Art. 5 şi Art. 11, se elaborează regulamente specifice privind 
organizarea şi funcţionarea Universităţii, care se aprobă de Senatul Universităţii şi se 
actualizează ori de câte ori este nevoie. Evidenţa regulamentelor în vigoare se ţine de 
către Secretariatul general al Universităţii. Documentele în vigoare se publică saitul 
Universităţii, la rubrica DOCUMENTE ÎN VIGOARE. Lista regulamentelor este prezentată 
în Anexa 1 a Cartei. 
 Propuneri privind elaborarea de regulamente se pot face de către orice membru al 
comunității academice, după care acestea se supun dezbaterii şi aprobării în Senatul 
Universității. 
 
CAPITOLUL V - Procese şi competenţe decizionale 
 
Art. 41. În domeniul activităţii didactice şi ştiinţifice, comunitatea universitară, prin organismele sale de 
conducere, se pronunţă şi, după caz, ia decizii, cu privire la: 

a. planurile şi programele de învăţământ; 
b. cifrele de şcolarizare; 
c. admiterea la a doua specializare, conform criteriilor specifice şi numărului de locuri aprobate de 

Senat; 
d. crearea sau desfiinţarea unor componente structurale ale universităţii; 
e. programele de cercetare şi de repartizare a resurselor pentru realizarea acestora; 
f. organizarea de manifestări ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional; 
g. conferirea titlurilor ştiinţifice de Doctor, Doctor Honoris Causa precum şi a titlurilor onorifice; 

face propuneri privitoare la acordarea unor distincţii şi premii instituite pe plan naţional sau 
internaţional, inclusiv pentru cele prevăzute de Legea Statutului Personalului Didactic; 

h. recunoaşterea şi echivalarea studiilor, în ţară şi străinătate. 
Art. 42. Întreaga activitate din Universitatea Bacău este condusă de Senat. Acesta reprezintă autoritatea 
cea mai înaltă a universităţii. Regulamentele şi Hotărârile adoptate de Senat sunt obligatorii pentru toţi 
membrii comunităţii universitare. 
 
Art. 43. Pentru realizarea obiectivelor sale, Senatul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău ia 
hotărâri în conformitate cu regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. 
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CAPITOLUL VI – Structura Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău 
 
Art. 44. Universitatea 

a. Funcţiile de conducere în Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău sunt: rector, prorector, 
cancelar general, director general administrativ, decan, prodecan, secretar ştiinţific al consiliului 
facultăţii, director/responsabil de departament, şef de catedră. 

b. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău are în structura sa: facultăţi, departamente, catedre, 
institute de cercetare, precum şi alte structuri funcţionale pentru cercetarea ştiinţifică, pentru 
cooperarea cu instituţii de învăţământ şi de cercetare din ţara şi străinătate, pentru documentare, 
pentru editare de carte universitară etc. De asemenea, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău 
cuprinde substructuri funcţionale pentru asigurarea serviciilor administrative, a resurselor umane, 
financiar – contabile,  tehnice şi sociale; 

c. Senatul universităţii este organul legislativ al Universităţii şi este alcătuit din reprezentanţii 
facultăţilor (cadre didactice şi studenţi), departamentelor la nivel de universitate şi directorul 
general administrativ. Reprezentantul sindicatului din Universitate participă ca invitat la şedinţele 
de senat. Senatul este organizat şi funcţionează după un regulament propriu de organizare şi 
funcţionare; 

d. Senatul Universităţii este structurat în consilii, care au în subordine comisii. Consiliile şi comisiile 
se stabilesc prin hotărâri ale Senatului. Consiliile sunt prezidate de un membru al Biroului 
Senatului şi formate din preşedinţii comisiilor din subordine, iar comisiile sunt prezidate de un 
membru al Senatului. Din comisii fac parte reprezentanţi ai facultăţilor şi departamentelor; 

e. Biroul Senatului este organul executiv al Universităţii şi este format din rector, prorectori, 
cancelarul general, directorul general administrativ al universităţii şi reprezentantul studenţilor din 
Senat. Şedinţele de Birou Senat se pot organiza împreună cu şedinţele de Colegiu Academic; 

f. Veniturile proprii ale universităţii, realizate din activităţile de cercetare – dezvoltare – inovare, 
creaţie artistică, de proiectare, de consultanţă sau de expertiză, precum şi din contracte pentru alte 
servicii ştiinţifice, didactice sau de producţie şi prestări de servicii, se pot evidenţia în conturi 
distincte la bănci comerciale 

 
Art. 45. Facultatea  

a. Facultatea reprezintă unitatea funcţională de bază a universităţii şi are în componenţă cel puţin un 
domeniu de licenţă, organizat în cel puţin două departamente şi/sau catedre; 

b. Facultatea se individualizează prin condiţiile de admitere şi de absolvire, prin programe de studiu 
şi durata studiilor, prin domenii şi programe universitare de licenţă, master şi doctorat; 

c. Facultatea cuprinde: personal didactic titular, studenţi, cercetători ştiinţifici şi proiectanţi, personal 
didactic auxiliar şi nedidactic;  

d. Facultatea este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul prezentei Carte, al regulamentelor 
universităţii şi al propriilor regulamente; 

e. Facultatea este condusă de Consiliul facultăţii, prezidat de decan, şi îşi elaborează propriul 
regulament prin care îşi asigură desfăşurarea studiilor şi a cercetării ştiinţifice. Consiliul facultăţii 
este compus din cadre didactice (reprezentanţi ai catedrelor), studenţi şi administratorul şef al 
facultăţii. Decanul, prodecanii, secretarul ştiinţific, şefii de departamente şi de catedre fac parte de 
drept din Consiliul facultăţii; 

f. Facultatea beneficiază de autonomie universitară în domeniile: ştiinţific, didactic, financiar, 
administrativ, în cadrul reglementărilor legale. Facultatea îşi gestionează patrimoniul, precum şi 
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fondurile financiare provenite de la bugetul statului şi fondurile provenite din taxe, donaţii, 
sponsorizări şi din alte surse, în condiţiile legii, pe baza Planului Anual de Venituri şi Cheltuieli 
(PAVC) şi a Planului Anual de Activităţi (PAA). Acestea sunt elaborate anual de fiecare facultate 
şi aprobate de Senat pe baza finanţării bugetare pe domenii de licenţă, master, doctorat şi în 
funcţie de veniturile extrabugetare ale facultăţii, ţinând seama de ponderea cheltuielilor comune 
aprobate la nivelul universităţii; 

g. Biroul Consiliului facultăţii este organul executiv la nivel de facultate şi este format din: decan, 
prodecani, secretarul ştiinţific al consiliului facultăţii, administratorul şef al facultăţii şi 
reprezentantul studenţilor. Acesta hotărăşte execuţia bugetului facultăţii şi hotărăşte lunar sursele 
de finanţare pentru acoperirea cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor materiale; 

h. Facultatea se înfiinţează cu aprobarea Senatului universităţii la propunerea a cel puţin două 
catedre/departamente; 

 
Art. 46. Departamentul 

a. Departamentul constituie o structură a universităţii sau, după caz, a unei facultăţi, având funcţii 
didactice, de cercetare ştiinţifică, de proiectare şi de producţie. Departamentul poate avea în 
subordine catedre; 

b. Departamentul are conducere proprie, aleasă în condiţiile legii, şi beneficiază de autonomie 
universitară în domeniile de competenţă;  

c. Departamentul poate organiza activităţi de învăţământ, de formare iniţială şi continuă, de cercetare 
ştiinţifică, în conformitate cu reglementările din universitate; 

d. Departamentele se înfiinţează la propunerea conducerii facultăţilor sau a universităţii, cu aprobarea 
Senatului. 

 
Art. 47. Catedra 

a. Catedra este o unitate structurală de bază a facultăţii sau, după caz, a departamentului, care 
realizează activităţi de învăţământ şi de cercetare. Catedra cuprinde personal didactic şi, după caz, 
personal de cercetare, de proiectare şi auxiliar, dintr-o disciplina sau o familie de discipline. 
Catedra funcţionează cu un număr minim determinat de posturi şi în condiţiile stabilite de 
legislaţia în vigoare; 

b. Catedra poate coordona centre de cercetare integrate, parţial sau total, acesteia; 
c. Catedra este condusă de Biroul catedrei, alcătuit din şeful de catedră şi din cel puţin doi membri 

aleşi dintre cadrele didactice cu funcţia de bază în catedra respectiva. Conducerea operativă a 
catedrei revine şefului de catedră;  

d. Catedra este subordonată facultăţii sau, după caz, departamentului;  
e. Modificarea denumirii unei catedre se face de către Senat, la propunerea 

facultăţii/departamentului.  
f. Înfiinţarea unei catedre se face cu aprobarea Senatului, la propunerea facultăţii sau, după caz, a 

departamentului.  
 
Art. 48. Laboratorul/Colectivul 

a. Laboratorul/Colectivul este o structura în subordinea catedrelor, departamentelor sau centrelor de 
cercetare, este organizat pe o disciplină sau grupuri de discipline conexe, are dotarea 
corespunzătoare pentru derularea unor programe formative şi/sau de cercetare ştiinţifică;  

b. Înfiinţarea unui laborator/colectiv este de competenţa catedrei, departamentului sau centrului de 
cercetare.  
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Art. 49. Centrul de cercetare 
a. Centrul de cercetare este o structură care are ca obiectiv principal activitatea de cercetare 

ştiinţifică, şi care a obţinut statutul de centru printr-o procedură de acreditare internă;  
b. Se pot înfiinţa atât centre de cercetare la nivel de catedră, facultate, universitate, cât şi centre de 

cercetare constituite în cooperare cu alte instituţii, conform legislaţiei în vigoare; 
c. În centrul de cercetare se pot organiza programe sub forma studiilor aprofundate, master, studii 

academice postuniversitare, doctorat, studii postuniversitare de specializare, cursuri de 
perfecţionare postuniversitară, de formare continuă şi conversie profesională, cu respectarea 
reglementarilor legale; 

d. Centrele de cercetare se dezvoltă şi funcţionează în regim de autofinanţare, conform legislaţiei în 
vigoare.  

 
Art. 50. Centrul de consultanţă, transfer tehnologic, producţie şi prestări de servicii 

a. Centrul de consultanţă, transfer tehnologic, producţie şi prestări de servicii este o structură prin 
care universitatea, facultatea, catedra oferă servicii plătite unor terţi. Acesta poate funcţiona numai 
în regim de autofinanţare, cu respectarea obligaţiilor legale;  

b. Aprobarea înfiinţării unor astfel de centre este de competenţa Consiliului facultăţii, respectiv a 
Senatului. 

 
Art. 51. Institutul de cercetare 

a. Institutul de cercetare este o structură care se poate înfiinţa, cu aprobarea senatului, la nivelul 
universităţii sau la nivelul unei facultăţi. Acesta poate funcţiona numai în regim de autofinanţare 
şi se subordonează Senatului universităţii; 

b. Conducerea generală a Institutului de cercetare este asigurată de rectorul în funcţie, iar conducerea 
executivă (director executiv, director ştiinţific, director economic, director de program etc.) este 
propusă de rectorul universităţii şi aprobată de senatul Universităţii; 

c. Veniturile proprii ale institutului, realizate din activităţile de cercetare – dezvoltare – inovare, 
creaţie artistică, de proiectare, de consultanţă sau de expertiză se pot evidenţia în conturi distincte 
la bănci comerciale 

 
Art. 52. Structura administrativă 

a. Buna funcţionare a procesului de învăţământ şi a activităţii de cercetare ştiinţifică, precum şi 
gestionarea şi protejarea în condiţiile legii a patrimoniului şi a resurselor financiare vor fi 
asigurate de Direcţia Generală Administrativ – Economică a Universităţii “Vasile Alecsandri” din 
Bacău (DGAE); 

b. DGAE are în componenţă servicii şi birouri şi se organizează conform organigramei aprobate de 
Senatul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău în limita fondurilor comune colectate de la 
facultăţi şi a subvenţiilor de la buget; 

c. Întreaga activitate administrativă şi economic-financiară este condusă de Consiliul de 
Administraţie al Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, subordonat Senatului, şi este supusă 
reglementărilor legislaţiei în vigoare, precum şi reglementărilor proprii; 

d. Gestionarea resurselor financiare se realizează în conformitate cu Planul Anual de Venituri şi 
Cheltuieli (PAVC) şi cu Planul Anual de Activităţi (PAA) la nivel de universitate; 

e. PAVC şi PAA la nivelul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău cuprind pe cele de la nivelul 
fiecărei facultăţi/departament. 
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Art. 53. Patrimoniului universităţii 
Sediul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău 600115, România 
A.  Spatii învăţământ: 24455 mp 
- Corp D – Calea Mărăşeşti nr. 157: 8400 mp, 
- Corp A - Calea Mărăşeşti nr. 157: 3360 mp; 
- Corp B - Calea Mărăşeşti nr. 157: 5470 mp 
- Corp B0 – Calea Mărăşeşti nr. 157: 910 mp 
- Corp H - Calea Mărăşeşti nr. 157: 1800 mp 
- Corp C - Spiru Haret nr. 8: 2777 mp 
- Cabinete kineto – corp C + magaziile + subsol – Spiru Haret, nr. 8: 748,2 mp 
- Laboratoare (Energii neconvenţionale, Echipamente de proces, Inginerie biochimică): 330 mp fiecare 
laborator 
 
B. Cămine 
Cămin 1 – Calea Mărăşeşti  nr.157 (va intra în proces de modernizare şi extindere spaţii începând cu anul 
2010) 
- număr camere : 88 =  4056,65 mp  
- număr paturi = 344  

 
Cămin 2 - Calea Mărăşeşti  nr. 157 
- număr camere: 88  =  3582,48 mp  
- număr paturi =  344 

 
Căminul de fete – Str. Spiru Haret nr.8 
- număr camere: 108 = 4105 mp  
- număr paturi =  293 
 
Cămin strada Violetelor (intră în renovare pentru 1 an începând cu 01.08.2008) 
- nr. camere: 34 = 1200 mp 
- nr. paturi: 102 

 
C. Cantina  - Calea Mărăşeşti  nr. 157 
- suprafaţa =  1415,5 mp  
- număr locuri mese =  400 

D.  Corp C0 - Str. Spiru Haret nr. 8 – Biblioteca centrală universitară: 1538 mp  
E. Teren sport: 5075 mp 
 
F. Cabana de la Vatra Dornei 
- nr. camere: 5 + mansardă = 378 mp 
- nr paturi: 30 
 
G. Teren intravilan Bacău vest (se va construi Institutul de cercetări) 
- suprafață 5000 mp 
 
 
CAPITOLUL VII – Atribuţiile Biroului Senatului 
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Art. 54. Atribuţiile Rectorului 

Rectorul coordonează, supervizează şi controlează întreaga activitate din Universitate şi este 
responsabil de calitatea şi eficienţa acesteia. Rectorul poate delega din atribuţiile sale prorectorilor 
şi cancelarului general. El poate, de asemenea, retrage aceste atribuţii în cazul în care consideră că 
delegarea lor nu mai este motivată. Activitatea rectorul este stipulată în fişa postului; 

 
Art. 55. Atribuţiile prorectorului cu strategii economice şi de calitate (conform fişei postului) 

- Elaborează strategiile economică şi de calitate ale universităţii; 
- Coordonează activitatea de implementare a sistemului de management al calităţii; 
- Elaborează politicile financiare ale Universităţii. 

 
Art. 56. Atribuţiile prorectorului cu programe de învăţământ şi activităţi studenţeşti (conform fişei 
postului) 

- Elaborează strategia privind programele de studii universitare LMD; 
- Elaborează strategia privind parteneriatul cu studenţii; 
- Coordonează activitatea de implementare a managementului resurselor umane academice; 
 

Art. 57. Atribuţiile prorectorului cu programe de cercetare şi relaţii internaţionale (conform fişei 
postului) 

- Elaborează strategia privind programele de cercetare şi de relaţii internaţionale ale universităţii; 
- Elaborează strategia privind relaţiile de cooperare şi parteneriat la nivel naţional şi internaţional în 

domeniul cercetării ştiinţifice; 
- Coordonează activitate de promovare a imaginii Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău în 

ţară şi străinătate. 
 
Art. 58. Atribuţiile cancelarului general (conform fişei postului) 

- Pregăteşte şi organizează şedinţele Biroului de Senat şi Senat şi toată activitatea logistică 
corespunzătoare; 

- Coordonează activităţile în care intervin probleme etice, juridice şi de disciplină universitară, 
- Supraveghează respectarea Cartei şi regulamentelor universităţii; 
- Este purtătorul de cuvânt al Biroului de Senat şi Senatului. 

 
Art. 59. Atribuţiile directorului general administrativ (conform fişei postului) 

- Conduce Direcţia Generală Administrativă şi coordonează activitatea compartimentelor tehnico-
administrative ale Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, conform organigramei; 

- Participă la managementul strategic al universităţii; 
- Pregăteşte bugetul, asistă rectorul în analize bugetare, în execuţii, raportări şi prognoze bugetare. 

 

CAPITOLUL VIII - Procedura de adoptare şi de modificare 

Art. 60. Carta Universităţii se adoptă de către Senat cu 2/3 din voturile membrilor acestuia. 
 
Art. 61. Modificarea prezentei Carte universitare se face la modificarea structurii universităţii, la 
modificarea legislaţiei în domeniu sau la iniţiativa a 1/3 din membrii senatului, cu o majoritate de 2/3 din 
voturile membrilor. 
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Art. 62. Prezenta Cartă a fost adoptată de Senat, în cadrul şedinţei din data de 28 
octombrie 2010, a intrat în vigoare începând cu semestrul I al anului universitar 
2010/2011. 
 
Notă: Prezenta Cartă este actualizarea Cartei Universităţii din Bacău nr. 6499/05.06.2008, ca urmare a 
schimbării denumirii Universităţii, la care s-au efectuat următoarele modificări: completări la articolul 5; 
s-au introdus articole 32-35, vechiul articol 32 devenind articolul 36 şi similar pentru următoarele; s-a 
scos de la fostul articol 36 (acum art. 40) lista regulamentelor şi s-au introdus precizări privind evidenţa şi 
accesul la consultarea regulamentelor; s-a introdus Anexa 1, cuprinzând lista regulamentelor în vigoare; 
s-a modificat art. 62 şi s-a eliminat art. 63. Toate completările sunt evidenţiate cu caractere „Bookman old 
style” şi italice (înclinate).   
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Anexă 1 la Carta Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-01.01 E1 R1 
 

Codificarea regulamentelor 

rezultată din interpretarea organigramei Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

Nr.crt. Tip/structură Tipul/substructură CODUL 

1. Regulamente fundamentale -  

1.1.  CARTA UNIVERSITĂŢII R-01 

1.2.  ROF – UB  R-01.01 

1.3.  ROI – UB R-01.02 

1.4.  CODUL de ETICĂ R-01.03 

1.5.  CODUL de FINANŢARE R-01.04 

2.  Regulament de organizare şi 
funcţionare a Senatului Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău 

R-02 

3. BIROU SENAT ROF R-03 

4. Consiliul de reforme, dezvoltare, 
finanţare şi calitate 

ROF R-04 

  Regulamentul Consiliului de 
reforme, dezvoltare, finanţare şi 

calitate (CRDFC)

R – 04.01 

  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Comisiei pentru 

reforme

R – 04.02 

   Regulament de organizare şi 
funcţionare a Comisiei pentru 

dezvoltare

R – 04.03 

   Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Comisiei pentru 

finanţare

R – 04.04 

  Regulament de organizare şi 
funcţionare a comisiei pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii 
(CEACU)

R – 04.05 

5. Consiliul pentru programe universitare 
şi postuniversitare, perfecţionare şi 
evaluarea personalului didactic şi a 
studenţilor 

ROF R-05 

  Regulamentul Consiliului pentru 
programe universitare şi 
postuniversitare (CPUPPEPDS)

R-05.01 

  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Comisiei pentru 
asigurarea calităţii învăţământului

R-05.02 

  Regulamentul Comisiei pentru 
doctorat  

   Regulamentul Comisiei pentru 
asigurarea calităţii programelor de 
colaborare interacademică

R-05.03 

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/regulament_crdfc_80904_10893.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/regulament_crdfc_80904_10893.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/regulament_crdfc_80904_10893.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_pentru_reforme_80904_10984.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_pentru_reforme_80904_10984.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_pentru_reforme_80904_10984.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_pentru_dezvoltare_80904_10895.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_pentru_dezvoltare_80904_10895.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_pentru_dezvoltare_80904_10895.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_pentru_finanare_80904_10896.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_pentru_finanare_80904_10896.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_pentru_finanare_80904_10896.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_ceacu_80904_10897.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_ceacu_80904_10897.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_ceacu_80904_10897.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_ceacu_80904_10897.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_consiliu_cpuppepds_10898_080904.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_consiliu_cpuppepds_10898_080904.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_consiliu_cpuppepds_10898_080904.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_acp_10899_080904.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_acp_10899_080904.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_acp_10899_080904.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_doctorat_7218_080623.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_doctorat_7218_080623.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_acpciini_10900_080904.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_acpciini_10900_080904.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_acpciini_10900_080904.pdf
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  Regulamentul Comisiei pentru 
asigurarea calităţii programelor de 
practică

R-05.04 

  Regulament privind iniţierea - 
evaluarea periodică a programelor de 
studii

R-05.05 

  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Comisiei pentru 
doctorat şi acordarea titlurilor 
onorifice

R-05.06 

6. Consiliul pentru cercetare ştiinţifică şi 
relaţii internaţionale 

Regulament de organizare şi 
funcţionare a Consiliului pentru 
cercetare ştiinţifică şi relaţii 
internaţionale – CCSRI al Senatului 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău 

R-06 

  Regulament de organizare şi 
funcţionare a Comisiei pentru 
coordonarea activităţii de cercetare 
ştiinţifică – CCACS din cadrul 
Consiliului pentru Cercetare 
ştiinţifică şi relaţii internaţionale al 
Senatului Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău 

R-06.01 

  Regulament de organizare şi 
funcţionare a Comisiei de strategii 
privind parteneriatele şi relaţiile 
internaţionale (CSPRI) din cadrul 
Consiliului pentru cercetare 
ştiinţifică şi relaţii internaţionale al 
Senatului Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău 

R-06.02 

  Regulament de organizare şi 
funcţionare a Comisiei pentru 
coordonarea activităţilor din spaţiul 
francofon (CSAF) din cadrul 
Consiliului pentru cercetare 
ştiinţifică şi relaţii internaţionale al 
Senatului Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău 

R-06.03 

  Regulament cadru de organizare şi 
funcţionare a revistelor/ publicaţiilor 
periodice editate sub egida 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău 

R-06.04.01 

7. Consiliul de etică şi promovarea 
imaginii Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău 

ROF R-07 

7.1  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului de etică şi 
promovare a imaginii Universităţii 
„Vasile Alecsandri” din Bacău 

R-07.01 

7.2  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Comisiei de etică, 
deontologie şi rezolvarea litigiilor 
profesionale 

R-07.02 

7.3  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Comisiei de promovare 
a imaginii universităţii 

R-07.03 

http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_acppses_10901_080904.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_acppses_10901_080904.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_acppses_10901_080904.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/regulament_ini_-_eval_prog_de_stud_90119_473.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/regulament_ini_-_eval_prog_de_stud_90119_473.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/regulament_ini_-_eval_prog_de_stud_90119_473.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_doctorat_7218_080623.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_doctorat_7218_080623.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_doctorat_7218_080623.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/rof_comisiei_doctorat_7218_080623.pdf
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7.4  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Comisiei de relaţii cu 
mass-media 

R-07.04 

8. Consiliul de administraţie ROF R-08 

9. Colegiul academic ROF R-09 

10. Facultăţi ROF R-10 

10.1.  Inginerie R-10.01 

  Regulamentul cadru de organizare şi 
funcţionare a Facultăţii de Inginerie

R-10.01.01 

  Regulament de ordine interioară R-10.01.02 

  Regulament de organizare şi 
funcţionare a comisiei de învăţământ 
din cadrul Facultăţii de Inginerie

R-10.01.03 

  Regulament de organizare şi 
funcţionare a comisiei de cercetare 
ştiinţifică, relaţii internaţionale şi 
imagine 

R-10.01.04 

  Regulament de organizare şi 
funcţionare a comisiei de etica si 
deontologie academica din cadrul 
Facultăţii de Inginerie

R-10.01.05 

  Regulament de acordare a gradaţiilor 
de merit la Facultăţii de Inginerie

R-10.01.06 

10.2.  Litere R-10.02 

10.2.1.  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Facultăţii de Litere  R-10.02.01 

10.2.2.  Codul etic al Facultăţii de Litere R-10.02.03 

10.2.3.  Regulament de acordare a burselor 
din fonduri proprii  R-10.02.04 

10.2.4.  Regulament privind examinarea şi 
notarea studenţilor  R-10.02.05 

10.2.5.  Regulament privind mobilitatea 
studenţilor în cadrul programului 
LLP -Erasmus şi echivalarea 
activităţii didactice, a creditelor şi a 
notelor obţinute în universitatea 
parteneră  

R-10.02.06 

10.2.6.  Regulament de acordare a gradaţiei 
de merit R-10.02.07 

10.2.7.  Regulamentul de organizare şi 
desfăşurare  a admiterii  în  ciclul de  
studii  universitare de licenţă  şi 
masterat pentru  anul  2010 –2011  

R-10.02.08 

10.2.8.  Metodologia de organizare a 
examenelor de finalizare a studiilor – 
examene de licenţă şi disertaţie 2010  

R-10.02.09 

10.2.9.  Regulamentul practicii profesionale a 
studenţilor  R-10.02.10 

10.2.10.  Regulament de organizare şi 
funcţionare a comisiei pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii la 
nivelul Facultăţii de Litere  

R-10.02.11 

10.2.11.  Regulament pentru determinarea 
cuantumului taxelor de studiu, 2010-
2011 

R-10.02.12 

10.3.  Ştiinţe R-10.03 
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10.3.1.  Regulament de organizare şi 
funcţionare R-10.03.01 

10.3.2.  Regulament de ordine interioară R-10.03.02 

10.3.3.  Regulament privind examinarea şi 
notarea studenţilor 

R-10.03.03 

10.3.4.  Codul de etică al Facultăţii de Ştiinţe R-10.03.04 

10.3.5.  Regulament de organizare şi 
funcţionare a sistemului de 
management al calităţii în Facultatea 
de Ştiinţe 

R-10.03.05 

10.3.6.  Regulament de iniţiere, aprobare, 
monitorizare, îmbunătăţire şi 
evaluare periodică a programelor de 
studii 

R-10.03.06 

10.3.7.  Regulament pentru acordarea 
burselor din venituri proprii R-10.03.07 

10.3.8.  Regulament de acordare a gradaţiilor 
de merit la Facultatea de Ştiinţe R-10.03.08 

10.3.9.  Regulamentul de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în ciclul de 
studii universitare de licenţă şi 
masterat pentru anul universitar 
2010-2011.  

R-10.03.09 

10.4.  Ştiinţe Economice R-10.04 

10.4.1.  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Facultăţii de ştiinţe 
Economice 

10.04.01 

10.4.2.  Regulament de organizare şi 
funcţionare a C.E.A.C.F. 10.04.02 

10.4.3.  Codul de etică 10.04.03 

10.4.4.  Regulament de organizare şi 
desfăşurare a admiterii la studiile 
universitare de licenţă şi de masterat 
pentru anul 2011-2012 

10.04.04 

10.4.5.  Metodologia de organizare a 
examenelor de finalizare a studiilor 
de licenţă şi de masterat, 2011 

10.04.05 

10.4.6.  Regulamentul de burse din venituri 
proprii 10.04.06 

10.4.7.  Regulamentul practicii profesionale a 
studenţilor Facultăţii de ştiinţe 
Economice 

10.04.07 

10.4.8.  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a revistei “studii şi 
cercetări ştiinţifice – seria ştiinţe 
economice” 

10.04.08 

10.5  Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi 
Sănătăţii 

R-10.05 

10.5.1.  ROF R-10.05.01 

10.5.2.  ROI R-10.05.02 

10.5.3.  Codul de etică R-10.05.03 

10.5.4.  Regulamentul de echivalare a 
disciplinelor pentru an suplimentar, 
reînmatriculare, transferuri, admitere 
la continuare la studii 

R-10.05.04 

10.5.5.  Regulamentul de acordare a 
gradaţiilor de merit R-10.05.05 
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10.5.6.  Regulamentul de echivalare a 
rezultatelor obţinute de studenţii 
FŞMSS în cadrul mobilităţilor LLP - 
Erasmus 

R-10.05.06 

10.5.7.  Regulamentul de acordare a burselor 
din venituri proprii R-10.05.07 

10.5.8.  Regulament de organizare, 
funcţionare şi administrare a bazei 
pentru practică în sporturi de iarnă, 
practică de turism şi orientare 
sportivă de la Vatra Dornei, a bazei 
sportive şi a bazei didactice şi de 
recuperare în kinetoterapie 

R-10.05.08 

10.5.9.  Regulament pentru stabilirea taxei de 
studiu R-10.05.09 

10.5.10.  Regulament cadru de organizare şi 
funcţionare a revistei de educaţie 
fizică şi sport „Gymnasium” 

R-10.05.10 

10.5.11.  Regulament de selecţie pentru 
mobilităţi în cadrul programului 
LLP-Erasmus 

R-10.05.11 

10.5.12.  Ghid metodologic privind 
organizarea cercurilor ştiinţifice 
studenţeşti 

R-10.05.12 

10.5.13.  Ghid metodologic privind elaborarea 
şi prezentarea lucrării de licenţă 
şi/sau disertaţie (nivel licenţă şi 
masterat) 

R-10.05.13 

10.6.  Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic 

R-10.06 

10.6.1.  Regulament – Cadru de organizare şi 
funcţionare a D.P.P.D.   R – 10.06.01 

10.6.2  Codul etic  R – 10.06.02 

10.6.3  Regulamentul de acordare a burselor 
din venituri proprii – R – 10.06.03 

10.6.4  Regulament pentru echivalarea 
disciplinelor ca urmare a 
reînmatriculării, transferului, 
admiterii la continuare studii 

R –10.06.04 

 

10.6.5  Regulament privind calculul 
taxei/student la PIPP R – 10.06.05 

10.6.6  Regulament privind calculul 
taxei/student DPPD –  R – 10.06.06 

10.6.7  Regulament privind calculul 
taxei/student DPPD/ postuniversitar  R – 10.06.07 

10.6.8  Regulament de organizare şi Statut 
PERFORMED – R – 10.06.08 

10.6.9  Regulament de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în ciclul de 
studii universitare de licenţă pentru 
anul universitar 2010-2011 

R – 10.06.09 

10.6.10  Regulament de politici DPPD  R – 10.06.10 

10.6.11  Regulament de acordare a gradaţiilor 
de merit  R – 10.06.11 

10.6.12  Regulament privind examinarea şi 
notarea studenţilor  R – 10.06.12 

10.6.13  Regulament de organizare şi R – 10.06.13 
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funcţionare a revistei „Studii şi 
cercetări ştiinţifice. Seria: Ştiinţe 
socio-umane.”  

10.6.14  Regulament privind iniţierea, 
aprobarea, monitorizarea şi evaluarea 
periodică a programelor de studiu şi a 
certificatelor emise  

R – 10.06.14 

11. Departamente ROF R-11 

  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Departamentului de 

relaţii internaţionale 

R-11.01 

11.1  Relaţii Internaţionale şi Programe 
Comunitare 

R-11.01 

  Regulament de funcţionare a Biroului 
de programe comunitare în domeniul 
educaţiei şi formării profesionale 

R-11.01.01 

11.2  Bibliotecă  

  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Bibliotecii 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău 

R-11.02 

  Regulamentul de ordine interioară al 
Bibliotecii Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău 

R-11.02.01 

11.3.  Învăţământ la Distanţă şi 
Frecvenţă Redusă 

R-11.03 

11.3.1.  Regulament de organizare şi 
funcţionare al IDIFR 

R-11.03.01 

11.4.  Consiliere profesională R-11.04 

11.4.1.  Regulament privind organizarea şi 
funcţionarea departamentului de 
consiliere profesională din cadrul 
Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău 

R-11.04.01 

11.5.  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Departamentului de 
cercetare, transfer tehnologic, 
studii postuniversitare, formare 
continuă şi doctorat Cercetare şi 
transfer tehnologic, Studii 
Postuniversitare, Formare 
continuă şi doctorat 

R-11.05 

11.5.1.  Regulament privind organizarea, 
desfăşurarea şi finanţarea cercetării 
ştiinţifice 

R-11.05.01 

11.5.2  Regulament privind organizarea 
studiilor universitare de doctorat în 
cadrul Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău 

R-11.05.02 

11.6.  (Serviciul) Multiplicare şi Editura 
„Alma Mater”  11.06. 

11.7  Departamentul de Management  R-11.07 

11.7.1.  Regulament de organizare şi 
funcţionare a comitetului de 
securitate şi sănătate în muncă  

R-11.07-01 

http://didfr.ub.ro/images/stories/documente/regulament_didfr.pdf
http://didfr.ub.ro/images/stories/documente/regulament_didfr.pdf
http://dcp.ub.ro/images/stories/documente/Regulament_privind_organizarea_si_functionarea_DEPARTAMENTULUI_DE_CONSILIERE_PROFESIONALA_din_cadrul_Universitatii_Vasile_Alecsandri_din_Bacau.pdf
http://dcp.ub.ro/images/stories/documente/Regulament_privind_organizarea_si_functionarea_DEPARTAMENTULUI_DE_CONSILIERE_PROFESIONALA_din_cadrul_Universitatii_Vasile_Alecsandri_din_Bacau.pdf
http://dcp.ub.ro/images/stories/documente/Regulament_privind_organizarea_si_functionarea_DEPARTAMENTULUI_DE_CONSILIERE_PROFESIONALA_din_cadrul_Universitatii_Vasile_Alecsandri_din_Bacau.pdf
http://dcp.ub.ro/images/stories/documente/Regulament_privind_organizarea_si_functionarea_DEPARTAMENTULUI_DE_CONSILIERE_PROFESIONALA_din_cadrul_Universitatii_Vasile_Alecsandri_din_Bacau.pdf
http://dcp.ub.ro/images/stories/documente/Regulament_privind_organizarea_si_functionarea_DEPARTAMENTULUI_DE_CONSILIERE_PROFESIONALA_din_cadrul_Universitatii_Vasile_Alecsandri_din_Bacau.pdf
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11.8.  Biroul de audit public intern 11.08 

11.9  Biroul Control Financiar Intern 11.09 

11.10  Oficiul Juridic  11.10. 

12. Direcţia Generală Administrativă ROF R-12 

12.1.  Direcţia Resurse Umane, 
Comunicare şi informatizare 

R-12-01 

12.1.1.  Regulamentul Serviciului resurse 
umane

R-12.01.01 

12.1.2.  Regulament de normare şi salarizare 
pentru anul universitar 2010/2011 

R-12.01.02 

12.1.3.  Regulamentul de ocupare a posturilor 
didactice R-12.01.03 

12.1.4.  Regulamentul privind ocuparea 
posturilor didactice auxiliare şi a 
posturilor administrative

R-12.01.04 

12.1.5.  Regulamentul de acordare a salarii de 
merit R-12.01.05 

12.1.6.  Regulamentul cadru privind 
acordarea gradaţiilor de merit pentru 
personalul didactic auxiliar şi 
personalul administrativ cu funcţii de 
conducere

R-12.01.06 

12.1.7.  Regulamentul cadru privind 
acordarea gradaţiilor de merit pentru 
personalul didactic şi personalul 
didactic auxiliar

R-12.01.07 

12.2.  Direcţia Economică şi Socială R-12.02 

12.2.1.  Regulament de finanţare R-12.02.01 

12.2.2.  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a căminelor şi cantinei R-12.02.02 

12.2.3.  Regulamentul de cazare în căminele 
studenţeşti ale Universităţii din 
Bacău

R-12.02.03 

12.3.  Secretariat General Universitate R-12.03 

12.3.1  ROF Secretariat General R-12.03.01 

12.3.2  Regulament privind regimul actelor 
de studii în Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău 

R-12.03.02 

12.3.3  Regulamentul activităţii didactice R-12.03.03 

12.3.4  Metodologia examenelor de 
finalizare a studiilor 

R-12.03.04 

12.3.5  Regulamentul de admitere la studiile 
universitare de licenţă 

R-12.03.05 

12.3.6  Regulamentul de admitere la studiile 
universitare de doctorat 

R-12.03.06 

12.4  Direcţia Patrimoniu R-12.04. 

12.5.  Serviciul informatizare R-12.05. 

12.5.1.  Regulamentul de utilizare a reţelei de 
calculatoare a Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău

R-12.05.01 

 
DM 
Şef lucr dr. ing. Mirela Panainte 

http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/regulament_normare-salarizare_100122_748.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/regulament_normare-salarizare_100122_748.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/regulam_ocup_posturi_did_050728_5659.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/regulam_ocup_posturi_did_050728_5659.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/reg_ocup_posturi_did_auxiliar_si_adm__090219_1838.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/reg_ocup_posturi_did_auxiliar_si_adm__090219_1838.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/reg_ocup_posturi_did_auxiliar_si_adm__090219_1838.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/reg_acordare_sm_5204_060619.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/reg_acordare_sm_5204_060619.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/reg_gradatie_merit_aux_cond_2890_100304.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/reg_gradatie_merit_aux_cond_2890_100304.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/reg_gradatie_merit_aux_cond_2890_100304.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/reg_gradatie_merit_aux_cond_2890_100304.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/reg_gradatie_merit_aux_cond_2890_100304.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/reg_gradatie_de_merit_2528_100226.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/reg_gradatie_de_merit_2528_100226.pdf
http://secretariatrectorat.ub.ro/images/stories/documente/documente_in_vigoare/reg_gradatie_de_merit_2528_100226.pdf
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