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ÎN ANUL 2013
Raportul anual al Rectorului este o componentă a răspunderii publice,
asumată de Universitatea „George Bacovia” din Bacău (UGB), în concordanţă
cu prevederile art. 124 şi art. 130 (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 /2011,
precum şi cu prevederile Cartei UGB.
Actualul rector al UGB şi-a început mandatul în data de 13.02.2012, dată
la care a fost emis Ordinul de confirmare în funcţie de către Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Managementul instituţional universitar pentru mandatul 2012 – 2016 se
desfăşoară în cadrul legislativ dat de Legea nr. 1 /2011 a Educaţiei Naţionale.
Astfel, începând cu anul 2012, organismele de conducere la nivelul UGB au o
dimensiune legislativă, reprezentată de Senatul Universitar şi o dimensiune
executivă, reprezentată de Consiliul de Administraţie.
Senatul, ale cărui şedinţe sunt conduse de Preşedintele Senatului, ales
dintre membrii acestuia, reprezintă comunitatea universitară şi este organul
decizional şi deliberativ suprem al UGB.
Senatul UGB este compus din 7 membri - 5 personal didactic şi 2
reprezentanţi ai studenţilor, stabiliţi prin votul universal, direct şi secret al
tuturor cadrelor didactice titulare şi al tuturor studenţilor prezenţi în adunările de
alegere a reprezentanţilor.
Componenţa Senatului UGB este următoarea: prof. univ. dr. Toader
Gherasim, prof. univ. dr. Liviu Druguş, conf. univ. dr. Alexandru Amititeloaie,
lector univ. dr. Gabriela Fotache, lector univ. drd. Ovidiu Bontaş şi studenţii
Răzvan Beleuţă şi Iulia Perju. Preşedintele Senatului este domnul prof. univ. dr.
Toader Gherasim.
La şedinţele Senatului sunt invitaţi de fiecare dată Rectorul şi Consiliul de
Administraţie. De asemenea pot fi invitaţi decanii şi liderul de sindicat.
În vederea cuprinderii întregului spectru de activităţi ce se desfăşoară în
universitate, Senatul are o serie de comisii de specialitate constituite ca
organisme consultative: comisia pentru calitatea serviciilor educaţionale;
comisia pentru strategii şi dezvoltare instituţională; comisia pentru activitatea de

cercetare ştiinţifică; comisia pentru monitorizarea şi evaluarea activităţii
manageriale; comisia pentru jurisdicţii, incompatibilităţi, validări şi conflicte de
interese; comisia pentru analiza oportunităţilor de cooperare internă şi
internaţională; comisia pentru evaluare academică a activităţii personalului
didactic; comisia pentru probleme studenţeşti.
Preşedintele Senatului reprezintă Senatul în relaţiile cu Rectorul, cu care a
încheiat, conform legii, un Contract de Management, şi cu Consiliul de
Administraţie.
Consiliul de Administraţie este numit de membrii fondatori ai UGB, în
conformitate cu Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale şi Carta UGB. Acesta
are următoarea componenţă: prof. univ. dr. Toader Gherasim (preşedinte); prof.
univ. dr. Dumitru Bontaş şi prof. univ. dr. Dumitru Marius Paraschivescu.
Consiliul de Administraţie asigură şi coordonează întreaga activitatea executivă
din Universitate şi aplică hotărârile strategice ale Senatului.
La nivelul facultăţilor, organismul colectiv de conducere este Consiliul
Facultăţii, reprezentat şi condus de către Decanul facultăţii.
Începând cu anul universitar 2013 – 2014 s-a trecut la o structură
organizatorică cu o singură facultate: Facultatea de Ştiinţe Economie, Juridice şi
Administrative. (HG nr. 493 /2013). Decan este prof. univ. dr. Constantin
Cojocaru.
Fiind o universitate mică, cadrele didactice sunt constituite într-un singur
Departament didactic şi de cercetare. Organismul de conducere este consiliul,
condus de un director (conf. univ. dr. Andreia-Simona Melnic).
Departamentul ID /IFR nu este funcţional, deoarece în 2013 nu am avut
studenţi la aceste două forme de învăţământ.
Atribuţiile tuturor structurilor şi funcţiilor de conducere din UGB sunt
conform legii şi sunt descrise în Carta UGB.
Raportul prezintă în mod sintetic starea universităţii în anul 2013,
incluzând informaţii (conform prevederilor Legii Educaţiei) cu privire la:
a) situaţia financiară a UGB, pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli;
b) situaţia programelor de studii;
c) situaţia personalului UGB; situaţia posturilor didactice şi de cercetare
d) rezultatele activităţilor de cercetare ştiinţifică;
e) situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul UGB;
f) situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare;
g) situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor;
h) alte aspecte considerate relevante.
a) situaţia financiară a UGB
În organizarea contabilă a UGB s-au respectat prevederile Legii
contabilităţii nr. 82 /1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

şi ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1969 /2007 şi nr. 3055 /2009.
Operaţiunile financiar-contabile au la bază înregistrarea corectă a documentelor
legale. Rezultatul exerciţiului financiar la 31 decembrie 2013 se prezintă astfel:
Totalul veniturilor încasate în cursul anului 2013 a însumat 4.850.045lei,
din care: venituri din taxe de studii 3.296.896 lei.
Totalul cheltuielilor efectuate în cursul anului 2013 a însumat 6.421.860
lei.
Pierderea a fost acoperită din rezervele constituite în exerciţiile financiare
precedente.
b) situaţia programelor de studii
În anul universitar 2012 – 2013 Universitatea „George Bacovia” a avut
acreditate sau autorizate provizoriu (HG nr. 707 /2012) următoarele programe de
studii:
8 programe de licenţă la forma de învăţământ cu frecvenţă, din
care 6 programe acreditate (Contabilitate şi Informatică de
Gestiune, Administraţie Publică, Management, Marketing,
Finanţe şi bănci, Economia comerţului, turismului şi serviciilor) şi
2 programe autorizate provizoriu (Asistenţă socială, Drept);
3 programe de licenţă la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă,
toate acreditate (Contabilitate şi informatică de gestiune,
Management, Marketing);
2 programe de licenţă la forma de învăţământ la distanţă,
autorizate provizoriu (Administraţie Publică, Marketing);
6 programe de master la forma de învăţământ cu frecvenţă,
acreditate (Management financiar contabil, Diagnostic financiar şi
auditul firmei, Managementul instituţiilor din administraţia
publică, Managementul afacerilor, Management - Marketing,
Marketing în afaceri).
Începând cu anul universitar 2013 – 2014 au intrat în lichidare
specializările: Asistenţă socială (IF), Administraţie publică (ID) şi Marketing
(ID).
Numărul studenţilor înmatriculaţi în UGB a descrescut continuu în ultimii
5 ani. Astfel, la începutul anului universitar 2012 - 2013, în cadrul programelor
menţionate au fost înmatriculaţi 1192 studenţi, iar la începutul anului universitar
2013 – 2014 au fost înmatriculaţi 881 studenţi (studenţi înmatriculaţi la 1
octombrie 2008 = 3163).
c) situaţia personalului UGB; situaţia posturilor didactice şi de
cercetare
În anul universitar 2013 - 2014 în UGB, prin statul de funcţiuni şi
personal didactic, sunt normate 39 de posturi, din care în prezent 28 sunt
acoperite cu personal propriu. Dintre aceştia 6 sunt profesori, 8 conferenţiari, 11

lectori şi 3 asistenţi. Toate cadrele didactice sunt doctori sau doctoranzi în
domeniul posturilor deţinute. Posturile vacante sunt acoperite cu personal
asociat sau la plata cu ora de personalul propriu, fără a se depăşi două norme pe
angajat.
d) rezultatele activităţilor de cercetare ştiinţifică
În anul 2013 activitatea de cercetare ştiinţifică a personalului didactic s-a
desfăşurat în cadrul celor două colective (ştiinţe economice, drept şi
administraţie) din cadrul Departamentului didactic şi de cercetare. Cercetarea
ştiinţifică a fost orientate spre:
- sprijinirea pregătirii studenţilor;
- afirmarea comunităţii ştiinţifice a Universităţii în spaţiul regional şi
naţional al societăţii româneşti, precum şi în comunitatea ştiinţifică naţională şi
internaţională.
Rezultatele cercetării s-au concretizat în:
- 4 monografii, tratate, cărţi publicate în edituri naţionale
- 1 carte publicată în editură internaţională
- 6 lucrări indexate ISI web of knowledge
- 1 contract de cercetare
- 44 articole publicate în reviste indexate BDI
- 1 lucrare ştiinţifică publicată în volumul unei conferinţe cu referenţi
- 30 lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor conferinţe naţionale şi
internaţionale cu comitet de program
O parte importantă a publicaţiilor prin care se valorifică rezultatele
cercetării are şi recunoaştere internaţională, prin indexarea în baze de date
internaţionale. De exemplu, revistele universităţii „Economy Transdisciplinarity
Cognition” şi „Acta Universitatis Geoge Bacovia. Juridica” sunt indexate în
baze de date internaţionale (Index Copernicus, CiteFactor, DOAJ, ICAAP,
Cabell’s, ProQuest, EBSCO, SCIPIO, The Journal Database TJDb, CEEOL) şi
pot fi consultate online în peste 10 biblioteci internaţionale.
e) situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul UGB
În Universitatea „George Bacovia” funcţionează Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii serviciilor educaţionale, în baza HS 24/04.04.2012. Comisia
elaborează raportul anual de evaluare internă şi îl face public prin afişare sau
publicare, inclusiv în format electronic, şi formulează propuneri de îmbunătăţire
a calităţii educaţiei.
Comisia de asigurare a calităţii din cadrul Universităţii „George Bacovia”
a elaborat Manualul calităţii, care cuprinde procedurile şi activităţile de evaluare
a calităţii educaţiei.

f) situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de
cercetare
În vederea asigurării climatului etic al activităţilor didactice şi de
cercetare, în Universitatea „George Bacovia” s-a adoptat şi se aplică un Cod de
etică şi deontologie profesională universitară, parte integrantă din Carta
Universităţii. Conform cu prevederile Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale,
pentru asigurarea respectării acestui Cod, la nivelul Universităţii s-a constituit
Comisia de Etică Universitară. Pe parcursul anului 2012 şi până în prezent,
Comisia de Etică Universitară nu a primit nici o sesizare privind abateri de la
etica universitară sau de la etica activităţilor de cercetare şi nu s-a autosesizat cu
privire astfel de abateri.
g) situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor
În universitate este deschisă o bază de date
privind evidenţa
absolvenţilor, actualizată periodic pe baza chestionarelor adresate absolvenţilor
în momentul în care se prezintă pentru ridicarea diplomei; de asemenea se culeg
informaţii cu ocazia înscrierii la programele de master din instituţia noastră sau a
întâlnirilor de promoţie a absolvenţilor.
h) alte aspecte considerate relevante
Proiecte
În anul 2013 s-a continuat participarea în proiectul „Dezvoltarea
sistemului european de management al calificărilor universitare şi
valorificarea competenţelor informale”, al cărui obiectivul general este
creşterea eficienţei şi eficacităţii programelor de studiu prin restructurarea şi
îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare (în concordanţă cu cererea de
profiluri profesionale de pe piaţa muncii), în contextul constituirii unui consorţiu
universitar european, în vederea valorificării programelor de studii terţiare.
Beneficiarul proiectului este Universitatea „Danubius” din Galaţi. În proiect
universitatea a fost partener.
Parteneriate
S-a continuat parteneriatul cu Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău;
în luna noiembrie s-a organizat, în colaborare, programul cultural APOSTU 79.
Manifestări ştiinţifice
Conferinţa ştiinţifică anuală a cadrelor didactice din UGB s-a desfăşurat
în luna iunie, în Republica Moldova. The 5th ETC International Conference –
Through cooperation – towards sustainable development s-a organizat în
colaborare cu Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Institutul de
Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM, Republica Moldova, Universitatea de
Economie şi Comerţ a cooperaţiei de consum, Poltava, Ucraina,
Universitatea de Economie şi Drept a cooperaţiei de consum, Belgorod,

Federaţia Rusă, Universitatea din Split, Departament Universitar de Studii
Profesionale, Croaţia, Orange Moldova.
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