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R A P O R T 

privind activitatea desfăşurată de către 

Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

în anul 2020 

 

Pandemia Covid-19 a provocat o situație fără precedent, instituțiile de învățământ văzându-se obligate să-

și închidă porțile și să se adapteze unui proces de studii online. Urmărind permanent siguranța studenților și a 

angajaților Universității, în funcție de evoluția epidemiologică la nivel național/local și de deciziile autorităților, 

Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău a adoptat toate măsurile ce s-au impus pentru a preveni răspândirea 

SARS-CoV-2. 

În acest context, ca urmare a modificărilor legislative şi a schimbărilor survenite în funcţionarea 

universităţii, pe parcursul anului 2020, Senatul universitar a revizuit unele prevederi ale: Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Senatului UBc și Regulamentului de ordine interioară al UBc. 

Pe parcursul anului 2020, datorită situației existente la nivelul țării, respectiv pandemia COVID-19, 

şedinţele de lucru ale Senatului universitar, s-au derulat online, transmiterea ordinii de zi și a documentelor, 

precum și votul senatorilor realizându-se pe e-mail.  

În anul 2020, Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău s-a întrunit în 28 şedinţe de lucru, 

convocate de către rectorul universităţii, dintre care: 24 şedinţe extraordinare, şi 4 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. Toate 

documentele aprobate de BS au fost prezentate și confirmate în şedinţa imediat următoare a Senatului universitar.  

Fiind un an cu alegeri la nivelul structurilor universității/facultăților au fost analizate și aprobate:  

 Metodologia de avizare a candidaților care vor participa la concursul public de desemnare a decanilor 

în mandatul 2020-2024; 

 Metodologia, calendarul și tematica pentru concursul de ocupare a funcției de decan la nivelul celor 

cinci facultăți pentru mandatul 2020-2024; 

 Metodologiei pentru alegerea și desemnarea membrilor CSUD din cadrul UBc; 

 Raportul de activitate pe anul 2019 al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău – raportul rectorului;  

 Raportul de activitate pe anul 2019 al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău - Cercetarea 

științifică;  
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 Raportul privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din domeniul SIM, specifice activității de cercetare din 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2019;  

 Raportul privind analiza sistemului integrat de management al Universității „Vasile Alecsandri” din 

Bacău pentru anul 2019;  

 Raportul privind stadiul sistemului de management al siguranţei alimentelor la Cantina Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2019;  

 Raportul de activitate al Direcției Generale Administrative pe anul 2019 și Raportul de management al 

Direcției Generale Administrative;  

 Raportul privind activitatea revistelor din evidența Editurii „Alma Mater” în anul 2019 și Raportul 

privind activitatea Editurii „Alma Mater” în anul 2019.  

 

De asemenea au fost analizate și aprobate/validate documentele specifice, anuale, pentru activitățile curente 

ale universității, respectiv: Planul operaţional instituţional pentru anul 2020; organigrama UBc; structura 

planurilor de învăţământ; 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 2019; 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 2020-2021; Regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a programelor de studii 

universitare şi postuniversitare şi a altor cursuri 2019-2020; Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice 

și de cercetare în UBc. 

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

universităţii cu legislaţia în vigoare. Datorită situației existente, respectiv pandemia COVID-19, instituirea stării 

de urgență, a stării de alertă și prelungirea acesteia, au fost numeroase schimbări legislative pe parcursul anului 

2020. 

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 și funcționare a programelor de studii 

postuniversitare; Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea, îmbunătățirea și evaluarea 

periodică a programelor de studii; Codului de asigurare al calității Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale Administrative; Regulamentului de organizare 

și funcționare a Departamentului pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă (DIDIFR). 

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

salarizarea personalului didactic şi de cercetare, didactic auxiliar şi nedidactic, respectiv: Regulamentul de 

normare şi salarizare; Regulamentul privind stabilirea salariului de bază, conform OUG nr. 20/08.06.2016 și a 

sporurilor acordate din venituri proprii; Regulamentul cadru privind acordarea gradaţiilor de merit pentru 

personalul didactic şi personalul didactic auxiliar din cadrul Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Pentru perioada pandemiei au fost elaborate ghiduri specifice pentru reglementarea diverselor activități 

specific și luarea măsurilor ce se impun pentru a preveni răspândirea SARS-CoV-2, respectiv: Ghidul privind 

măsurile organizatorice și normele de conduită pentru evitarea infectării cu COVID -19 în campusurile 

Universității, începând cu 15.05.2020; Ghidul privind regulile și măsurile stabilite pentru căminele și cantina 
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universității începând cu 15.05.2020; Ghidul privind norme metodologice pentru organizarea și desfășurarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și de master pentru sesiunile de admitere 2020; Ghidul 

privind norme metodologice pentru desfășurarea activității didactice, finalizarea semestrului II, a anului 

universitar 2019 – 2020 și finalizarea studiilor în anul universitar 2019 – 2020; Ghidul metodologic privind 

organizarea și desfășurarea examenului de sustinere a gradului didactic I, ȋn invăţămȃntul preuniversitar; Ghidul 

metodologic privind organizarea și desfășurarea activităților la DPPD - UBc, pe perioada pandemiei COVID-

19. 

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, respectiv: preşedintele Sindicatului Universităţii, preşedintele Ligii Studenţilor, şeful ID-

IFR, directorul DPPD.   

Activitatea Senatului UBc, deși derulată online, datorită condițiilor impuse de pandemia Covid-19, s-a 

desfășurat în condiții de deplină transparență. 

Propunerile de completare/modificare a regulamentelor universităţii au fost transmise, pe email, tuturor 

membrilor Senatului în termenul prevăzut de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului UBc. În urma 

analizei documentelor transmise, membrii Senatului universitar au transmis, pe email, propunerile/observașiile la 

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

Senatului. 

Procesele verbale întocmite în fiecare şedinţă, au fost transmise tuturor membrilor Senatului pentru a fi 

analizate/completate şi aprobate de către aceştia. 

Documentele aprobate în cadrul ședințelor Senatului sunt făcute publice, prin publicarea minutelor 

şedinţelor pe site-ul UBc. 

Din analiza prezentată reiese faptul că, Senatul UBc, în conformitate cu atribuţiile ce-i revin potrivit Cartei 

UBc şi a regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, s-a implicat activ pe parcursul anului 2020, în 

menținerea cadrului de reglementare necesar pentru funcţionarea Universităţii, în noile condiții impuse de 

pandemia Covid-19 și în acord cu cerinţele legale în vigoare. 

 

La prezentul raport de activitate sunt anexate rapoartele comisiilor Senatului pentru anul 2020. 

 

 

Preşedintele Senatului 

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

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Raport prezentat în ședința Senatului din data de 25.03.2021 
 


