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Metodologia de avizare a candidaților care vor participa la concursul public  

de desemnare a decanilor, mandatul 2020 – 2024 

 

CAPITOLUL I  

DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art.1 Prezenta metodologie detaliază modul de avizare a candidaților care vor participa la 

concursul public de desemnare a decanilor în mandatul 2020 – 2024. 

 

Art.2 Consiliul facultății are obligația de a se întruni în vederea avizării candidaților la funcția de 

decan în termen de trei zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor. Ședința de Consiliu este legal 

constituită dacă sunt prezenți 2/3 din membri Consiliului facultății. 

 

Art 2* În cazuri speciale (stare de urgență etc.) ședința Consiliului facultății este convocată prin e-

mail. Dosarele candidaților sunt trimise fiecărui membru al Consiliului, prin e-mail, iar aceștia 

trimit avizul, tot prin e-mail, la decanatul facultății. 

 

Art.3 Validarea se face exclusiv pe baza analizei documentelor depuse de fiecare candidat la 

dosarul de înscriere. 

 

Art.4 Pentru a putea fi validată o candidatură, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

(1) Dosarul de candidatură este complet, conținând următoarele documente: 

 CV; 

 Plan managerial; 

 Declarația prevăzută de Legea 293/2008 (care aprobă Ordonanța de urgență nr. 24 din 

05.03.2008 reactualizată, cu privire la existența sau inexistența calității de lucrător al 

Securității sau colaborator al acesteia în sensul ordonanței de mai sus). Declarația este 

necesară doar pentru candidații care nu au depus deja acest document la Rectorat pentru 

alegerile anterioare. 

(2) Candidatul are gradul științific de doctor. 

(3)  Candidatul și-a desfășurat cel puțin o parte din activitate în cadrul facultății sau în orice 

facultate de profil din țară sau din străinătate. 

 

Art.5 Validarea se face prin votul deschis al membrilor Consiliului facultății. O candidatură se 

consideră ca fiind validată dacă întrunește votul majorității simple a celor prezenți, cu condiția 

îndeplinirii cvorumului. 

 

Art.5* În cazuri speciale (stare de urgență etc.), validarea se face prin votul scris transmis prin e-

mail la decanatul facultății. 

 

Art.6 Candidaturile nevalidate (votul negativ pentru avizare) se justifică cu privire 
la criteriile neîndeplinite de la Art. 4. 
 

Art.7 Rezultatele votului sunt trecute într-un proces verbal care se înaintează președintelui 

comisiei de concurs. 

 

Art.8  Ediția 4, revizia 1, intră în vigoare la data aprobării în ședinţa Senatului universitar. 

 

A 
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Metodologia, calendarul și tematica pentru concursul de ocupare  

a funcției de decan la nivelul celor cinci facultăți pentru mandatul 2020-2024 

 

 

CADRUL LEGAL 
 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

 Carta Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

 R 01.02 „Regulamentul de organizare și funcționare al Universității Vasile Alecsandri 

din Bacău”;  

 R-01.03 „Regulamentul de ordine interioară al Universității Vasile Alecsandri din 

Bacău”;  

 R-02-03 „Regulament privind alegerile și/sau selecțiile structurilor și funcțiilor de 

conducere din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru mandatul 2019/2020-

2023/2024”. 

 

Art.1. Desfășurarea concursului pentru funcția de decan cuprinde următoarele etape: 

(1)  Decanul unei facultăți este selectat prin concurs public, organizat la nivelul facultății de 

către rectorul confirmat al Universității. Decanul este validat de către Senatul universitar. 

(2)  La concurs pot participa persoane din cadrul facultății sau din orice facultate de profil 

din țară sau din străinătate. 

(3)  În perioada 19.03 – 23.03.2020, rectorul anunță organizarea concursurilor publice 

pentru desemnarea decanilor facultăților, prin postare pe pagina WEB Universității și prin 

afișare la rectoratul Universității și la decanatele facultăților. 

(4)  Înscrierea la concurs se face în perioada 20.03 – 18.04.2020 (30 de zile calendaristice), 

prin depunere la secretariatul facultății a dosarului personal (cerere de intenție, plan 

managerial, CV, activitatea didactică și științifică); 

(5)  În perioada 21 - 23.04.2020 are loc avizarea candidaților în Consiliul facultății, 

conform Metodologiei de avizare a candidaților, care vor participa la concursul public de 

desemnare a decanilor, mandatul 2020 - 2024. 

(6)  Senatul universitar are obligația să elaboreze Metodologia de avizare a candidaților 

care vor participa la concursul public de desemnare a decanilor, până în data de 

16.04.2020. 

(7)  Până la data de 16.04.2020, în raport cu specificul fiecărei facultăți, rectorul stabilește 

și supune aprobării Senatului metodologia de concurs specifică, care conține explicit 

probele de concurs și sistemul de apreciere și de ierarhizare a candidaților. 

(8)  Rectorul, împreună cu prorectorii, stabilește componența comisiilor de concurs pentru 

selecția decanilor și emite deciziile privind constituirea acestora. Din comisii pot face parte 

personalități științifice de prestigiu din cadrul UBc sau din alte universități. 

(9)  În perioada 24 – 28.04.2020 (3 zile lucrătoare), se desfășoară concursurile pentru 

selectarea decanilor facultăților. 

(10)  Rezultatele concursului sunt confirmate în Consiliul facultății și, la propunerea 

rectorului, sunt validate în Senatul Universității până pe data de 06.05.2020. 

(11)  Rectorul emite decizia de numire a decanilor până la data de 08.05.2020. 
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Art.2. Un nou concurs de selecție a decanului se reprogramează după un nou calendar stabilit de 

rector, atunci când condițiile impuse la articolul 1 nu sunt îndeplinite, respectiv: 

(1)  Dacă nu sunt înregistrate minimum două candidaturi pentru fiecare facultate.  

(2)  Dacă nu se poate asigura cvorumul pentru ședința de Consiliu al facultății unde trebuie 

validate minimum două candidaturi. 

(3)  Dacă nu sunt selectați minimum doi candidați pentru fiecare funcție de decan (nu 

îndeplinesc condițiile din Metodologia de avizarea candidaților care vor participa la 

concursul public de desemnare a decanilor, mandatul 2020-2024 stabilită de Senat). 

(4)  Niciun candidat nu promovează probele de concurs. 

(5)  Decanul în funcție își dă demisia sau este demis în condițiile legislației naționale și a 

regulamentelor interne ale Universității. 

 

Art.3. Cu mai puțin de șase luni înainte de sfârșitul mandatului nu se poate organiza selecție 

pentru funcția de decan, rectorul Universității numește interimar un prodecan din respectiva 

facultate pentru a exercita funcția de decan.  

 

Art.4. Dacă la o facultate, în trei runde succesive nu sunt îndeplinite condițiile și nu este selectat 

un decan, rectorul Universității propune Senatului reorganizarea facultății respective ca 

departamente la altă facultate și întocmește actele pentru M.E.C. de desființare a facultății 

respective. 

 

Art.5. Concursul pentru postul de decan va consta din trei probe.  

Pentru prima probă, care se va desfășura fără participarea candidaților, candidații pregătesc un 

proiect scris de Plan strategic pentru patru ani și un proiect scris de Plan operațional pentru anul 

2020, pentru facultatea la care candidează având la bază Planul managerial al rectorului pentru 

perioada 2020-2024 și Planul managerial elaborat de fiecare și depus în dosarul de înscriere la 

concurs. Proiectele scrise vor fi depuse la comisia de concurs în ziua concursului la ora 8.  

A doua probă va consta în prezentarea în fața comisiei pe videoproiector, cu ajutorul unor slide-

uri, a Planului strategic și a Planului operațional. În condiții speciale, (stare de urgență etc), 

prezentarea se face online.  

A treia probă constă în întrebări pe care președintele și membrii comisiei de concurs le vor pune 

candidaților. În condiții speciale, (stare de urgență etc), întrebările și răspunsurile se fac online. 

Fiecare membru al comisiei acordă câte o notă întreagă de la 1 la 10 pentru fiecare probă, 

respectiv: o notă pentru proiectele scrise de Plan strategic și Plan operațional, o notă pentru modul 

de prezentare a acestor proiecte, o notă pentru răspunsul la întrebări. Președintele comisiei 

calculează media aritmetică pentru fiecare probă și media aritmetică generală de concurs a celor 

trei probe cu două zecimale. Pentru fiecare probă candidații trebuie să obțină media de minimum 

7. Președintele verifică modul cum s-au acordat notele și poate acorda și el note atunci când, la 

aceeași probă se înregistrează diferențe de notare mai mari de 2 puncte. Este declarat admis 

candidatul cu cea mai mare medie generală de concurs, care nu poate fi mai mică de 7. 

 

Art.6. Tematica de concurs este reprezentată de: Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, regulamentele Universității, respectiv: Carta, ROF, ROI și 

Planul managerial al rectorului pentru mandatul 2020-2024. La înscriere candidații vor primi pe 

bază de semnătură, indicațiile bibliografice și calendarul desfășurării concursului. 

 

Art.7. Comisia de concurs pentru fiecare post de decan va fi formată din:  

 un președinte – rectorul Universității; 

 trei membri:  

- două personalități științifice din Universitate, care au ocupat funcție de decan, prorector 

sau rector (indiferent de specializarea acestuia); 

- un prorector numit de rector pentru mandatul 2020-2024; 

 un secretar – conferențiar sau profesor din Universitate. 

 



 

 

 

5 
 

Art.8. Președintele, membrii și secretarul comisiei de concurs vor fi plătiți la plata cu ora la post 

de profesor corespunzător titlului didactic și vechimii fiecăruia, astfel: cu o oră pentru analiza 

Planului strategic și a Planului operațional a fiecărui candidat, cu o oră pentru susținerea orală a 

Planului strategic și a Planului operațional pentru fiecare candidat, cu o oră pentru întrebări și 

răspunsuri pentru fiecare candidat. 

 

Art.9. Pentru prima probă de concurs, fiecare membru al comisiei își stabilește orarul de lucru 

(pentru analiza Planului strategic și a Planului operațional). Pentru a doua și a treia probă de 

concurs comisia va stabili un interval orar de lucru în plen/ online între orele 8-20. Afișarea 

rezultatelor se face în aceeași zi.  

 

Art.10. Candidații respinși pot face contestații în ziua următoare afișării rezultatelor, dar numai 

pentru proba scrisă, respectiv notarea Planului strategic și a Planului operațional. În ziua 

concursului, înainte de afișarea rezultatelor finale, se va afișa baremul de notare de la prima probă. 

 

Art.11. Prezenta metodologie este valabilă pentru concursul de ocupare a funcției de decan, 

concurs organizat la începutul mandatului 2020-2024. Pentru alte concursuri metodologia va fi 

modificată doar în ceea ce privește calendarul concursului. 

 

Art. 12. Prezenta metodologie a fost aprobată în ședința Senatului UBc din data de 26.03.2020. 
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Măsuri de prevenire CORONAVIRUS adoptate de conducerea  

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

Comunicat de presă 

 

 

Având în vedere contextul epidemiologic actual, la nivel național și internațional, pentru 

prevenirea infecției cu coronavirus (COVID-19), la nivelul Univesității „Vasile Alecsandri” din 

Bacău a fost înființată Comisia responsabilă cu gestionarea și managementul situațiilor de 

infectare cu virusul COVID-19, care a analizat și propus următoarele măsuri:  

 

1. Se amână orice tip de manifestare, organizată la Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, care presupune adunarea de persoane din țară și din străinătate. Persoanele de 

contact responsabile vor lua măsuri pentru a înștiința organizatorii și pentru a reprograma, 

de comun acord, evenimentele (conferințe, workshop-uri, cursurile de pregătire pentru 

BAC etc.).  

2. Activitățile din cadrul proiectelor aflate în derulare, care presupun, în această perioadă,  

deplăsări sau participarea unor reprezentanți de la instituții și organizații, se vor 

reprograma, cu informarea autorității care finanțează proiectul; 

3. Se suspendă mobilitățile din cadrul programului ERASMUS+. Mobilitățile de studenți și 

de personal didactic și auxiliar se vor reprograma pe parcursul anului universitar în curs și 

cel următor. Se va solicita prelungirea contractului financiar ERASMUS nr. 2019-1-RO01-

KA103-061521 de către Agenția ANPCDEFP; 

4. Întreg corpul academic și studenții Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău vor fi 

informați, în mod continuu, asupra tuturor modificărilor care apar în gestionarea acestei 

situații și se vor lua măsuri conform legislației în vigoare.  
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Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău suspendă activitățile didactice 

 în perioada 13-22 martie 2020 

 

Comunicat de presă 

 

 

Având în vedere evoluția infecției cu COVID-19 și contextul epidemiologic actual, precum 

și recomandările MEC, Consiliul de administrație al UBc a decis suspendarea activităților 

didactice, în perioada 13-22 martie 2020, după cum urmează: 

1. Începând de vineri, 13 martie 2020, ora 13:00, se suspendă activitățile didactice la 

programele de studii universitare de licență, master și doctorat, învățământ cu frecvență 

(IF); 

2. Începând de vineri, 13 martie 2020, ora 09:00, se suspendă activitățile didactice și 

tutoriale la studiile universitare de licență, la formele de învățământ cu frecvență redusă 

(IFR) și învățământ la distanță (ID), studiile postuniversitare și programele de conversie 

profesională; 

3. Se suspendă, în această perioadă, orice activitate extracurriculară (competiții sportive, 

conferințe, workshop-uri, dezbateri, cursuri de pregătire pentru BAC etc.); 

4. Serviciile sociale (căminele, cantina) și activitatea administrativă a UBc vor funcționa în 

regim normal; 

5. În funcție de evoluția evenimentelor, Consiliul de administrație va decide dacă perioada 

de suspendare va fi prelungită; 

6. Consiliul de administrație recomandă, atât salariaților, cât și studenților, să respecte 

toate recomandările cu privire la măsurile de prevenire a infecției cu COVID-19, în 

special, evitarea deplasărilor și a spațiilor aglomerate; 

7. Toate activitățile suspendate sau amânate se vor recupera online sau prin reprogramarea 

lor, după un orar stabilit la nivelul departamentelor/facultăților; 

8. Salariații, studenții și colaboratorii universității vor fi informați continuu pe site-ul 

universității (www.ub.ro) și la telefon 0234/534.712. 
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Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău suspendă activitățile de relații cu publicul  

 în perioada 13-22 martie 2020 

 

 

Comunicat de presă 

 

 

Consiliul de administrație al UBc a decis luarea unor măsuri suplimentare de  prevenție 

privind răspândirea virusului COVID-19, după cum urmează: 

 

9. Se suspendă activitățile didactice la toate formele de învățământ, începând de vineri, 13 

martie până pe 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire a perioadei, în funcție de 

contextul epidemiologic; 

10. Se suspendă activitățile de relații directe/contact cu publicul din cadrul UBc (Birourile 

Registratură, Acte studii, Casierie, Secretariate), în perioada 13 – 22 martie 2020, cu 

posibilitatea de prelungire. Orice solicitare poate fi transmisă, în această perioadă, 

exclusiv online, pe adresele de e-mail oficiale ale Universității (Rectorat – 

rector@ub.ro, Facultatea de Inginerie – decaning@ub.ro, Facultatea de Litere – 

litere@ub.ro, Facultatea de Științe – știinte@ub.ro, Facultatea de Științe Economice – 

știinteec@ub.ro și Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății – 

fsmss@ub.ro).  

11. Pentru orice alte informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați telefonic, la 

următoarele numere: Rectorat – 0234/534 712, Facultatea de Inginerie – 0234/580 170, 

Facultatea de Litere – 0234/588 884, Facultatea de Științe – 0234/571 012, Facultatea de 

Științe Economice – 0234/516 345 și FȘMSS – 0234/517 715.  

12. Consiliul de administrație recomandă, atât salariaților, cât și studenților, să respecte, în 

continuare, toate recomandările cu privire la măsurile de prevenire a infecției cu 

COVID-19, în special, evitarea deplasărilor și a zonelor aglomerate; 

13. Universitatea va actualiza continuu, pe site (www.ub.ro), informațiile privind măsurile 

suplimentare de prevenție adoptate. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rector@ub.ro
mailto:decaning@ub.ro
mailto:litere@ub.ro
mailto:știinte@ub.ro
mailto:știinteec@ub.ro
mailto:fsmss@ub.ro
http://www.ub.ro/
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Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a primit finațare din partea  

CNFIS pentru toate cele 6 proiecte depuse 

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a primit finantare pentru toate cele 6 proiecte 

depuse din partea CNFIS. Proiectele din Fondul de Dezvoltare Instituțională vizează 6 domenii 

strategice care contribuie la dezvoltarea în anul 2020 a Universității.  

Nr.  

crt. 

Titlul 

proiectului/ 

Acronim 

Codul 

proiectului 

Domeniul strategic 

 

Coordonator 

UBc 

Site-ul proiectului 

1.  „Student la 

UBc! Acces la 

educație pentru 

elevii din 

mediile 

defavorizate” 

(Stud-UBc) 

CNFIS-

FDI-

2020_0121 

Domeniul 1: 

creşterea echităţii 

sociale, în vederea 

incluziunii sociale și 

sporirea accesului la 

învățământul 

superior, corelarea 

ofertei educaţionale 

cu cererea pieţei 

muncii (inclusiv cele 

privitoare la 

consilierea și 

orientarea în carieră) 

Conf. univ. dr. 

Cristina 

CÎRTIȚĂ-

BUZOIANU 

http://stud-

ubc.ub.ro 

2. Internationalizar

ea studiilor 

universitare de 

Master si 

Doctorat - suport 

al performantei 

si formarii 

tinerilor prin si 

pentru cercetare 

(InterSTUD-

MD) 

CNFIS-

FDI-2020-

0130 

Domeniul 2: 

internaționalizarea 

învățământului 

superior din 

România 

Prof. univ. dr. 

Adriana-

Luminița 

FÎNARU 

http://interstud.ub.r

o 

3. Infrastructură 

modernă pentru 

activități 

didactice și 

extracurriculare 

destinate 

studenților UBc 

(MOD-STUD) 

CNFIS-

FDI-2020-

0646 

Domeniul 3: 

asigurarea 

funcționării în bune 

condiții a grădinilor 

botanice 

universitare, a 

stațiunilor didactice, 

a bazelor de practică 

și a altor 

infrastructuri de 

susținere a 

activităților 

didactice, din cadrul 

Conf. univ. dr. 

Bogdan-

Constantin 

RAȚĂ 

http://mod-

stud.ub.ro 
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universităţilor 

4. Susținerea 

inițiativei 

antreprenoriale a 

studenților din 

UVAB (SIAS) 

CNFIS-

FDI-2020-

0211 

Domeniul 4: 

susținerea 

activităților 

societăților 

antreprenoriale 

studențești (SAS) 

din cadrul 

universităţilor 

Conf. univ. dr. 

Roxana 

MIRONESCU 

http://antreprenoria

t-sas.ub.ro 

5. Modernizarea 

structurilor și 

procedurilor de 

evaluare a 

calității 

activității 

didactice la 

Universitatea 

„Vasile 

Alecsandri” din 

Bacău (DIDAC) 

CNFIS-

FDI-2020-

0181 

Domeniul 5: 

îmbunătățirea 

calității activității 

didactice, inclusiv a 

respectării 

deontologiei și eticii 

academice 

Conf. univ. dr. 

Marcela-

Cornelia 

DANU  

http://didac.ub.ro                               

6. Susţinerea 

publicării în 

reviste indexate 

de Clarivate 

Analytics şi 

dezvoltarea unui 

modul pentru 

managementul 

informaţiei 

specifice, parte a 

bazei de date a 

cercetării 

ştiinţifice a 

universităţii 

(UBc-in-WoS) 

CNFIS-

FDI-2020-

0461 

Domeniul 6: 

susținerea cercetării 

de excelență din 

universități 

Prof. univ. dr. 

Elena 

NECHITA 

http://ubc-in-

wos.ub.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 
 

 

 

 

 

ERASMUS  OPEN DOORS la Universitatea „Vasile Alecsandri”  din  Bacău 

 

 

 

Marți,  10 martie 2020, a avut loc în Aula „Vasile Alecsandri”, Corp D, etajul I, începând 

cu ora  14:00,  evenimentul Erasmus Open Doors (EOD) organizat de Biroul de Relații 

Internaționale și Programe Comunitare al Universității în colaborare cu Agenția Națională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) din 

București. 

Activitatea s-a adresat tuturor studenților care doresc să afle noutăți despre oportunitățile 

de mobilități de studiu (SMS) și de plasament (SMP) în străinătate pentru viitoarele selecții 

Erasmus+. Au fost prezenți atât coordonatorii Erasmus+ ai facultăților, profesorii coordonatori de 

acorduri inter-instituționale, foștii studenți Erasmus ai universității, cât și actualii studenți 

incoming Erasmus care vor împărtăși din experiențele lor prin programul Erasmus+. 
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Conferința „FOREST: PEOPLE, ENVIRONMENT, BUSINESS” 

 

 

În contextul sărbătorii „LUNA PĂDURII”, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

prin Facultatea de Științe, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului, 

organizează  Conferința intitulată „FOREST: PEOPLE, ENVIRONMENT, 

BUSINESS”. Evenimentul a avut loc marți, 3 martie 2020, începând cu ora 11:00, în Aula 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Invitații parteneri de la TORNATOR și Dendro Tools au tratat subiecte, precum: noțiuni 

generale despre administrarea sustenabilă a pădurilor; importanța informării corecte despre 

activitățile forestiere; aplicații moderne utilizate în managementul resurselor forestire; 

echipamente de protecție performante; instrumente moderne de măsurare a lemnului; noțiuni 

despre certificarea managementului forestier; managementul forestier și schimbările climatice. 

 

 


