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Art. 1. Scopul prezentului regulament este de a descrie metodologia de organizare şi desfăşurare a 

activităţii Comisiei pentru cercetare ştiinţifică, creație artistică, performanță sportivă, comunicții 

digitale, edituri și biblioteci (CCS). 

 

Art. 2. Activitatea CCS respectă prevederile Legii 1/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale regulamentelor Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău. 

 

Art. 3. Misiunile CCS constau în elaborarea strategiei şi controlul modului de realizare a obiectivelor ce 

privesc cercetarea şi transferul tehnologic, creație artistică, performanță sportivă, comunicții digitale, 

edituri și biblioteci. Aceste misiuni se îndeplinesc prin hotărâri, recomandări şi puncte de vedere 

comunicate Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, fundamentate pe studii şi analize 

elaborate la cererea acestuia. 

 

Art. 4. Atribuţiile CCS sunt: 

a)  participă la elaborarea și modernizarea strategiei Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău privind programele de cercetare, creația artistică, performanța sportivă, comunicțiile 

digitale, Editura Alma Mater și Biblioteca universitară și stabileste legături de colaborare cu 

alte structuri de cercetare la nivel naţional şi internaţional, în concordanţă cu politica stabilită 

de conducerea universităţii, cu reglementările naţionale şi cu standardele internaţionale 

referitoare la calitatea în învăţământul superior; 

b) participă la elaborarea și modernizarea programelor strategice şi operaţionale referitoare la 

obiectivele, proiectele şi rezultatele aşteptate ale cercetării în colaborare cu prorectorul de 

resort; 

c) promovează atragerea de proiecte prin stimularea cercetării interdisciplinare, a cooperărilor 

naţionale sau internaţionale şi sprijinirea înfiinţării de centre de cercetare recunoscute la 

nivelul Senatului universitar, la nivel naţional sau internaţional de forurile competente; 

d) participă la elaborarea și modernizarea strategiei privind valorificarea eficientă a 

rezultatelor cercetării ştiinţifice prin: publicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, omologarea 

de produse sau tehnologii, transfer tehnologic, consultanţă şi asistenţă de specialitate; 

e) participă la elaborarea și modernizarea strategiei privind activitatea Bibliotecii Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău pentru îmbunătăţirea şi modernizarea serviciilor existente, 

dezvoltarea colecţiilor, creşterea numărului de utilizatori şi dezvoltarea rolului bibliotecii în 

mediul academic şi în cadrul comunităţii locale; 

f) participă la elaborarea și modernizarea strategiei privind activitatea Editurii Alma Mater a 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău; aprobă şi urmăreşte realizarea planului anual al 

Editurii Alma Mater; 

g) participă la elaborarea și modernizarea strategiei privind activitatea Serviciului de 

Multiplicare. Urmăreşte multiplicarea materialelor necesare procesului didactic; 

h) participă la elaborarea și modernizarea programelor strategice şi operaţionale referitoare la 

activitățile de creație artistică și performanță sportivă desfășurate de sudenții universității, și 

poate coordona aceste programe; 

i) întocmeşte raportul anual cu privire la activitatea CCS, raport care face parte din Raportul 

anual al Senatului universitar. 

 



 

REGULAMENT 
Cod document  

R-02-10 

Regulament de organizare şi funcţionare 

a Comisiei pentru cercetare ştiinţifică, creațíe artistică, 

performanță sportivă, comunicții digitale, edituri și 

biblioteci (CCS) a Senatului Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău 

Pag./Total pag. 2/3 

Data 20.07.2018 

Ediţie/Revizie 3/ 0 1 2 3 4 5  

 

F 03.07/Ed.2 Document public 

                  

 

Art. 5. CCS este un organism permanent al Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

fiind subordonată acestuia. CCS colaborează cu celelalte comisii ale Senatului Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, precum şi cu: rectorul, Directorul General Administrativ, Serviciul Bibliotecă, 

Editura Alma Mater, Serviciul Multiplicare şi alte structuri ce au atribuţii comune CCS. 

 

Art. 6. CCS este formată din președinte, patru membri și un reprezentant al Ligii studențești. Toți 

membrii permanenți ai comisiei fac parte din Senatul universitar . 

(1) Președintele comisiei este prorectorul de resort sau un membru al Senatului universitar, 

numit de către președintele Senatului universitar, conform ROF al Senatului universitar. 

(2) Componenţa comisiilor este propusă de către preşedintele Senatului universitar şi 

aprobată de către Senatul universitar în termen de o lună de la constituirea sa. 

(3) În afara membrilor permanenţi, din comisii pot face parte, pentru perioade determinate, 

alţi membri ai comunităţii academice, la propunerea președintelui comisiei sau a președintelui 

Senatului universitar. Toate propunerile vor fi aprobate de Senatul universitar. 

 

Art. 7. Membrii comisiei pot fi înlocuiți când își pierd calitatea de menbri ai Senatului universitar, 

la solicitarea motivată a acestora sau a președintelui comisiei. Noul/noii membri vor fi validaţi de 

către Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.  

 

Art. 8. Comisia își desfășoară activitatea la solicitarea Senatului universitar sau în plenul ședințelor 

de senat. Orice membru al comisiei poate interveni cu recomandări, ori de câte ori consideră, în 

plenul Senatului universitar, când sunt dezbătute și aprobate regulamente, emise hotărâri etc. 

 

Art. 9. Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii: 

 convoacă şi prezidează şedinţele Comisiei; 

 coordonează întreaga activitate a comisiei şi oferă informaţii; 

 reprezintă comisia în Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

 prezintă Senatului raportul anual privind activitatea Comisiei. 

 

Art. 10. Membrii Comisiei au următoarele atribuţii şi obligaţii: 

 participă activ la şedinţele Comisiei din care fac parte; acumularea de 3 absențe 

nemotivate de la lucrările Senatului universitar sau ale Comisiei din care face parte, duce la 

excluerea din Senatul universitar, conform ROF Senat; 

 răspund la solicitările Preşedintelui Comisiei şi ale Senatului Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău; 

 îşi exprimă neîngrădit opiniile privind problemele supuse analizei în Comisia Senatului 

universitar; 

  participă prin vot deschis sau secret, după caz, la luarea deciziilor; 

 participă la elaborarea rapoartelor, analizelor, regulamentelor, propunerilor şi a altor 

documente specifice comisiei din care fac parte; 

 fac propuneri privind documentele de lucru; 

 respectă termenele de finalizare a activităţilor propuse prin documentele comisiei. 

 

Art. 11. La fiecare şedinţă a Comisiei membrii acesteia vor desemna un Secretar al Comisiei, care  

asigură buna desfăşurare, din punct de vedere organizatoric, a ședinței Comisiei și elaborează 
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documentele corespunzătoare. Toate documentele comisiei sunt predate și păstrate la secretariatul 

Senatului universitar. 

 

Art. 12. Lucrările Comisiei se desfăşoară în plen sau prin activităţi individuale în funcție de situație, 

cu respectarea prezentului regulament și a ROF Senat.  

(1) La ședințele Comisiei pot participa ca invitați reprezentanții conducerii executive sau 

Consiliului de adminitrație cu responsabilități în domeniul de activități al comisiei. 

(2) Președintele Senatului universitar poate participa la ședințele Comisiei, putând coordona 

activitatea Comisiei, conform Regulamentului de funcționare a Senatului. 

 

Art. 13. Hotărârile, recomandările sau punctele de vedere ale Comisiei se adoptă cu majoritatea 

simplă de voturi a membrilor comisiei prezenți la ședință, prin vot deschis, căutându-se pe cât 

posibil realizarea consensului. 

 

Art. 14. Rapoartele, proiectele de regulamente, recomandările sau punctele de vedere ale Comisiei 

sunt prezentate Senatului de către preşedintele comisiei sau de un alt membru desemnat de acesta. 

Prezentarea se face în plenul Senatului, pentru dezbatere. Comisia, fiind un instrument ajutător 

Senatului, nu poate lua decizii fără aprobarea plenului Senatului. 

 

Art. 15. Orice modificare a prezentului Regulament se aprobă de către Senatul universitar. 

 

Art. 16. Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării de către Senatul universitar. 

 

 

 

 


