
          
 

                                      
 

Biroul de Programe Comunitare  

al Universităţii “George Bacovia” din Bacău 

   

Biroul pentru Programe Comunitare este o structură organizatorică din cadrul Universităţii “George 

Bacovia” din Bacău, destinată implementării şi coordonării operative a programelor finanţate de către 

Comisia Europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale (SOCRATES/ERASMUS, 

LEONARDO DA VINCI).  

 

Biroul pentru Programe comunitare face parte din cadrul Oficiul de Relaţii Internaţionale al 

Universităţii “George Bacovia” din Bacău şi este subordonat Senatului Universităţii. Cadrul legislativ 

care a condus la înfiinţarea Biroului pentru Programe Comunitare din Universitate este definit prin: 

♦ Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4284/07.06.05, şi 

♦ Decizia Biroului Senatului Universităţii “George Bacovia” din…... 

 

Prin activitatea sa de perspectivă, Biroul de Programe Comunitare facilitează participarea Universităţii 

“George Bacovia” din Bacău la noua generaţie de programe comunitare „The Integrated Lifelong 

Learning Programme 2007 – 2013”. 

 

Reprezentarea Universităţii “George Bacovia” din Bacău în toate Programele Comunitare este 

asigurată de către Coordonatorul Instituţional pe Programe Comunitare, care este Rectorul 

Universităţii. 

 

La nivel naţional, Biroul pentru Programe Comunitare este subordonat ANPCDEFP, căruia îi 

raportează după un calendar stabilit la nivel naţional prin proceduri tipice şi regulate asupra modului de 

desfăşurare a tuturor programelor active, asupra gestiunii resurselor financiare şi a aplicării politicilor 

specifice. 

Finanţarea activităţilor Biroului pentru Programe Comunitare se realizează în condiţiile legii, din 

fonduri destinate organizării şi gestionării programelor 

comunitare, din fonduri proprii sau din surse externe. Rectorul Universităţii “George Bacovia” din 

Bacău este ordonatorul principal de credite. 

 

Obiectivele Biroului pentru Programe Comunitare sunt: 

- aplicarea strategiei universităţii în domeniul participării la programele comunitare care vizează 

educaţia şi formarea profesională; 

- promovarea şi coordonarea acestor programe,  asigurând astfel cadrul optim de participare a 

comunităţii academice din universitate. 

Atribuţiile Biroului pentru Programe Comunitare 

 

Biroul pentru Programe Comunitare din cadrul universităţii “George Bacovia” din Bacău are 

următoarele atribuţii principale: 

a) informează şi consiliază potenţialii beneficiari şi promotori de proiecte cu 

privire la actualele programe comunitare educaţionale; 



          
 

b) diseminează informaţiile referitoare la noul program integrat de educaţie 

continuă, care va demara în UE, începând din anul 2007; 

c) organizează în cadrul instituţiei procesul tehnic de selecţie a beneficiarilor de mobilităţi 

SOCRATES/ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, etc. în condiţiile reglementate de ANPCDEFP şi 

Comisia Europeană; 

d) organizează şi monitorizează modul de derulare a mobilităţilor studenţeşti şi de cadre didactice 

participante la programele comunitare, pe principiile Cartei Europene pentru calitate în mobilitate şi ale 

Cartei Universităţii; 

e) gestionează contractele financiare încheiate cu ANPCDEFP pentru derularea mobilităţilor studenţeşti 

şi ale cadrelor didactice; 

f) identifică, promovează si diseminează informații referitoare la proiectele 

centralizate finanţate de Comisia Europeană prin programele SOCRATES/ERASMUS şi LEONARDO 

DA VINCI, alcătuieşte o bază de date corespunzătoare, care va fi publicată pe pagina web a instituţiei 

şi va fi 

actualizată permanent; 

g) raportează asupra derulării proiectelor finanţate prin programe comunitare, organelor de conducere 

din Universitate, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, către ANPCDEFP, către Comisia Europeană şi 

către alte instituţii abilitate; 

h) asigură avizarea tehnică a propunerilor de proiecte care implică Universitatea; 

i) organizează baza de date cu partenerii instituţiei şi detalii ale acestora; 

j) organizează evenimente de informare privind programele comunitare. 

 

Organizarea Biroului pentru Programe Comunitare din Universitatea “George Bacovia” din 

Bacău 

 

 Coordonatorul de birou este cadru didactic activ din universitate cu grad didactic de lector şi 

este numit prin decizie a Biroului Senatului Universităţii în urma unui concurs de selecţie. 

 Coordonatorul de birou organizează şi coordonează activitatea Biroului de Programe 

Comunitare şi defineşte atribuţiile administratorilor de programe (referenți). Coordonatorul de 

birou răspunde în faţa conducerii Oficiului de Relații Internaționale şi a conducerii Universităţii 

pentru bunul mers al activităţii. 

 Coordonatorul de Birou Programe Comunitare conlucrează cu celelalte structuri centrale ale 

Universităţii din domeniul didactic, de cercetare, resurse umane, finaciar-contabil, social, etc. 

pentru buna desfăşurare a activităţilor sale. 

 

Atribuţiile coordonatorului Biroului pentru Programe Comunitare 

 

Coordonatorul Biroului pentru Programe Comunitare din cadrul Universităţii are următoarele atribuţii: 

 

a) coordonează activităţile de secretariat şi asistenţă tehnică din cadrul Biroului pentru Programe 

Comunitare asigurând pregătirea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea mobilităţilor desfăşurate în 

cadrul programelor comunitare; 

b) asigură informarea la nivel centralizat asupra oportunităţilor în domeniul 



          
 

programelor comunitare şi a desfăşurării proiectelor în cadrul instituţiei şi diseminează informaţia la 

toate nivelele pe toate canalele de comunicare disponibile; 

c) colaborează cu coordonatorii departamentali şi cu cadrele didactice responsabile de acorduri 

bilaterale, precum şi cu asociaţii studenţeşti, catedre 

sau organisme externe în vederea organizării optime a mobilităţilor şi a inserţiei în mediul academic 

românesc al studenţilor străini (componenta incoming); 

d) asigură corespondenţa operativă cu partenerii instituţionali în vederea bunei desfăşurări a proiectelor 

de cooperare internaţională; 

e) raportează periodic coordonatorului instituţional, prorectorului cu relații 

internaţionale şi directorului Oficiului de Relații Internaţionale asupra derulării tuturor programelor 

comunitare, întocmește raportările instituţionale adresate forurilor competente, respectiv către 

Ministerul Educației si Cercetării, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educaţiei şi Formării Profesionale, Comisia Europeană etc.; 

f) având delegarea coordonatorului instituţional, poate desfăşura activităţi de 

reprezentare, fără a avea drept de semnătură, în scopul extinderii parteneriatelor internaţionale ale 

instituţiei. 

 

Link-uri utile 

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 

Profesionale 

Web: www.anpcdefp.ro 

Adresa: Calea Şerban Vodă nr. 133, et. 3, sector 4, Bucureşti, 040205 

E-mail: madlena.nen@anpcdefp.ro 

Telefon:  +40-21-2010750 

Fax:  +40-21-3121682 

Alte site-uri: http://ec.europa.eu/education/index_en.htm 

http://www.edu.ro 

 

 Programul Sectorial ERASMUS 

 

ERASMUS este parte a Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii si cuprinde acţiuni destinate 

cooperării europene în domeniul învăţământului superior. Prin ERASMUS este sprijinită dezvoltarea 

dimensiunii europene a studiilor universitare şi postuniversitare, programul acoperind toate disciplinele 

şi domeniile de studiu. 

 

 

Programul are ca obiective:  

 

 să îmbunătățească calitatea şi să mărească volumul mobilităţilor studenţilor şi a cadrelor 

didactice în Europa, precum şi să contribuie la atingerea până în 2012 la cel puţin 3 milioane de 

studenţi în cadrul programului Erasmus şi a predecesorilor acestuia;  

 să îmbunătăţească calitatea şi să mărească volumul cooperării multilaterale între instituţiile de 

învăţământ superior din Europa;  

http://www.anpcdefp.ro/
mailto:Agentia@socrates.ro
mailto:madlena.nen@anpcdefp.ro
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://www.edu.ro/


          
 

 să mărească gradul de transparenţă şi compatibilitate între învăţământul superior şi calificările 

profesionale obţinute în Europa;  

 să îmbunătăţească calitatea şi să mărească volumul cooperării între instituţiile de învăţământ 

superior şi întreprinderi;  

 să faciliteze dezvoltarea practicilor inovative în educaţie şi formare la nivel terţiar, şi transferul 

acestora, de la o ţară participantă către celelalte.  

 

Pentru îndeplinirea acestor obiective: 

 

Universităţile trebuie să dezvolte activităţi în colaborare cu alte instituții de învăţământ superior din 

UE, pe principiul reciprocităţii, consfinţite prin Acordurile Bilaterale de cooperare ERASMUS. Aceste 

acorduri se semnează anual şi reprezintă în primul rând angajamentul formal al celor două instituţii de a 

colabora în cadrul programului ERASMUS. In al doilea rând, ele definesc activităţile în care se doreşte 

cooperarea şi precizează câteva date preliminare (numărul de studenţi şi profesori care vor fi trimişi sau 

primiţi, domeniul de studiu, durata stagiului etc.). 

 

Acţiunile aprobate sunt finanţate prin fonduri provenind de la Comisia Europeană, Guvernul României 

şi instituţia în cauza. Intreaga activitate este condusă la nivel naţional de Agenţia Naţională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), iar în universităţi 

de către Biroul pentru Programe Comunitare (BPC).  

 

Programul sectorial Leonardo da Vinci 

  

Programul Leonardo da Vinci urmăreşte creşterea calităţii, a caracterului inovator şi a dimensiunii 

europene în sistemele şi practicile de formare profesională (FP). Programul contribuie la promovarea 

unei Europe a cunoaşterii prin realizarea unui spaţiu european de cooperare în domeniul educaţiei şi 

formării profesionale. Prin program sunt susţinute politicile statelor participante privind formarea pe 

parcursul întregii vieţi şi dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor favorabile integrării profesionale. 

  

Obiectivele programului  

  

a. dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor persoanelor, mai ales ale tinerilor, aflaţi în formare 

profesională iniţială . Un mijloc important în acest scop vor fi formarea profesională prin 

alternanţă şi ucenicia, pentru a facilita inserţia şi reinserţia profesională;  

b. ameliorarea calităţii şi încurajarea accesului la formarea profesională continuă şi la dobândirea 

de aptitudini şi competenţe pe tot parcursul vieţii, pentru a dezvolta capacitatea de adaptare şi a veni în 

sprijinul schimbărilor tehnologice şi organizaţionale;  

c. promovarea şi întărirea contribuţiei formării profesionale la procesul de inovare, pentru a 

ameliora competitivitatea şi spiritul antreprenorial, în scopul de a crea noi locuri de muncă. Stimularea 

cooperării între instituţiile care se ocupă cu FP, inclusiv universităţile şi întreprinderile, în special 

întreprinderile mici şi mijlocii (IMM).  

O atenţie specială se va acorda persoanelor defavorizate pe piaţa muncii, inclusiv persoanelor 

handicapate, practicilor favorabile accesului acestor persoane la FP precum şi promovării egalităţii 

şanselor între femei şi bărbaţi şi luptei contra discriminării.  



          
 

  

Modalităţi de realizare 

Obiectivele programului se realizează prin următoarele tipuri de măsuri:  

 mobilităţi transnaţionale  

 proiecte pilot  

 promovarea competenţelor lingvistice  

 dezvoltarea reţelelor de cooperare transnaţională  

 elaborarea sau actualizarea unor materiale de referinţă comunitare  

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi site-ul ANPCDEFP. 

  

http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/leonardo/index.html

