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1. Sinteza Raportului de Evaluare Instituţională externă a Universităţii „George 
Bacovia“ din  Bacău

Subiectul acestui raport de evaluare externă îl constituie Universitatea „George Bacovia“ din Bacău. 
Această universitate a fost evaluată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii  în Învăţământul 
Superior.

Scopul  evaluării  instituţionale  externe  este  acela  de  a  identifica  şi  certifica  măsura  în  care 
Universitatea „George Bacovia“ din Bacău răspunde interesului public, precum şi măsurile pe care 
le  asigură pentru creşterea calităţii  procesului  de predare/învăţare,  de cercetare  şi  în exercitarea 
dreptului  legal  de acordare  a  diplomelor,  certificatelor  şi  calificărilor  universitare.  S-au avut  în 
vedere rezultatele şi performanţele academice ale Universităţii „George Bacovia“ din Bacău.

Obiectivele evaluării  instituţionale externe la Universitatea „George Bacovia“ din Bacău au fost 
următoarele:

a. să contribuie la promovarea şi asigurarea unei înalte calităţi în procesul de predare/ învă-
ţare in Universitatea “George Bacovia” din Bacău;
b. să asigure studenţilor, angajatorilor şi publicului larg un acces rapid şi cât mai larg la 
informaţii clare şi explicite despre modul în care Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
oferă  programe  de  studii,  diplome  şi  calificări  care  respectă  cerinţele  naţionale,  în 
conformitate cu standardele academice europene şi principiile de calitate;
c. să asigure faptul că, în situaţia în care calitatea programelor de studii este deficitară, se 
creează premisele pentru iniţierea acţiunilor de îmbunătăţire a acestora;
d. să asigure mecanisme prin care sunt garantate calitatea procesului de predare/învăţare, 
transparenţa  gestiunii  şi  responsabilitatea  publică  a  Universităţii  „George  Bacovia”  din 
Bacău ca instituţie de învăţământ superior.

Universitatea "George Bacovia" din Bacău este instituţie de învăţământ superior acreditată, 
componentă  a  sistemului  educaţional  din  România,  şi  funcţionează  în  baza  Legii  nr.  237  /
23.04.2002.  Această instituţie a luat fiinţă în anul 1992, în cadrul Fundaţiei Cultural – Ştiinţifice 
„George Bacovia”, din iniţiativa unui grup de personalităţi recunoscute ale vieţii academice ieşene 
şi băcăuane şi cu sprijinul nemijlocit al autorităţilor administraţiei publice judeţene şi municipale. 
Activitatea instituţiei  s-a desfăşurat  iniţial  în baza Hotărârilor  de Guvern privind autorizarea de 
funcţionare provizorie a specializării Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi ulterior a celorlalte 
specializări. În prezent, conform actelor normative prezentate mai jos, în componenţa Universităţii 
„George Bacovia” funcţionează trei facultăţi, după cum urmează: 

- Facultatea de  Contabilitate şi Informatică de Gestiune, cu specializările:
- Contabilitate  şi  Informatică  de  Gestiune (program  acreditat  prin  Legea 

237/23.04.2002, M.O. 291/30.04.2002);
- Finanţe  şi  Bănci (program  autorizat  prin  H.G.  676/28.06.2007,  M.O.  481/ 

18.07.2007);
- Facultatea de Economia Afacerilor, cu specializările:

- Marketing (program acreditat prin H.G. 676 /28.06.2007, M.O. 481/   18.07.2007);
- Economia Comerţului,  Turismului  si  Serviciilor (program  autorizat  prin  H.G. 

676/28.06.2007, M.O. 481/ 18.07.2007);
- Informatică  economică (program autorizat  prin  H.G.  410/25.04.2002,  M.O.  675 /

11.09.2002);
- Facultatea de Management, cu specializările: 

- Management (program acreditat prin H.G. 676 /28.06.2007, M.O. 481/   18.07.2007);
- Administraţie  Publică (program  acreditat  prin  H.G.  676  /28.06.2007,  M.O.  481/ 

18.07.2007);
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- Asistenţă  Socială (program  autorizat  prin  H.G.  676  /28.06.2007,  M.O.  481/ 
18.07.2007);

- Drept (program autorizat prin H.G. 676 /28.06.2007, M.O. 481/ 18.07.2007).
Universitatea asigură, de asemenea, programe de studii în ciclul de master, cursuri de zi, 

pentru  următoarele  specializări:  Management  financiar  contabil,  Management  Marketing  şi 
Management în administraţia publică. 

Din totalul celor 9 programe de licenţă derulate în cadrul celor 3 facultăţi au fost selectate pentru 
evaluarea calităţii 5 programe: Contabilitate şi Infomatică de Gestiune, Contabilitate şi Infomatică 
de Gestiune – FR, Marketing, Management, Administraţie publică.

Pe lângă cele 5 programe de studii s-a procedat şi la evaluarea instituţională. Pe parcursul evaluării 
externe  au  participat  un  expert  din  străinătate,  un  reprezentant  al  Comisiei  Consultative  şi  doi 
reprezentanţi ai studenţilor.
Din cele 5 fişe ale vizitei coroborate cu rapoartele aferente întocmite a rezultat că sunt îndeplinite 
criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă, fie la valorile minime, fie la nivelul  ref 1/ref2.

Cu ocazia evaluării instituţionale la Universitatea „George Bacovia” s-a procedat la :

• verificarea activităţii manageriale şi a structurilor instituţionale;
• verificarea activităţii financiare;
• verificarea procedurilor interne de asigurare a calităţii;
• verificarea preocupărilor la nivel instituţional pentru creşterea calităţii în procesul de 

predare/învăţare  şi  în  exercitarea  dreptului  legal  de  acordare  a  diplomelor  şi 
calificărilor.

Membrii echipei de evaluare instituţională externă semnalează următoarele:
• în universitate există implementat un sistem al calităţii, după structurile recomandate 

în Metodologia ARACIS, multe cadre didactice fiind antrenate în procesul de evaluare 
internă,  contribuind  astfel  la  dezvoltarea  unei  culturi  a  calităţii  în  comunitatea 
universitară;

• există dorinţa implementării metodologiilor necesare în managementul academic, însă 
aplicarea  este  destul  de  înceată  şi  greoaie,  deoarece  lipsesc  adesea  procedurile  de 
aplicare;

• senatul  Universităţii  „George  Bacovia”  din  Bacău  se  axează  atat  pe  problematica 
managementului  academic  (conţinut  al  procesului  de  predare/învăţare,  cercetare 
ştiinţifică),  cât şi pe probleme administrative;

• infrastructura academică este suficientă, ţinând seama de numărul mic de studenţi;
• există softuri moderne şi performante pentru activitatea de învăţământ şi cercetare a 

cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor;
• nu există granturi de cercetare câştigate prin competiţii;
• numărul de studenţi care revin unui cadru didactic este destul de mult peste normele 

impuse de asigurarea unui nivel de calitate corspunzător pentru activitatea didactică;
• lipsa unor acorduri de cooperare cu universităţi din Uniunea Europeană şi din lume;
• există  programe  europene  de  tip  ERASMUS-SOCRATES,  etc  pentru  a  favoriza 

mobilităţi  şi  schimburi  de  studenţi  şi  cadre  didactice  cu  structuri  similare  de 
învăţământ şi cercetare din Uniunea Europeană;

• Pentru  Compartimentul  de  asigurare  a  calităţii  şi  Compartimentului  de  Audit  se 
recomandă ca pe lângă persoanele existente să se mai angajeze personal calificat;

Pe baza acestor constatări, formulăm următoarele recomandări:
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• creşterea  componentei  de  cercetarea  ştiinţifică  în  cadrul  Universităţii  „George 
Bacovia” din Bacău şi punerea în valoare a competitivităţii acesteia prin participarea 
mai intensă la competiţiile naţionale şi internaţionale de granturi şi proiecte;

• încheierea unor acorduri  de cooperare cu universităţi  europene, fie bilaterale,  fie în 
cadrul programelor europene Socrates-Erasmus, Leonardo, Lingua etc., nu doar pentru 
creşterea  mobilităţii  studenţilor  şi  cadrelor  didactice,  ci  şi  pentru  compararea 
programelor proprii de învăţământ cu programe similare din universităţi europene şi 
folosirea  unora  din  cadrele  didactice  oaspeţi  ca  evaluatori  străini  în  procesul  de 
evaluare internă a calităţii;

• creşterea  numărului  de  articole  în  publicaţii  clasificate  ISI,  în  cazul  domeniilor 
specifice universităţii;

• de  asemenea,  pentru  stabilizarea  excelenţei  în  calitate,  recomandăm  mobilizarea 
eforturilor pentru stabilizarea unui mai mare număr de criterii, standarde şi indicatori 
de performanţă îndepliniţi la nivelul ref l, trecerea a cât mai mulţi la nivelul ref 2 şi 
consultarea universităţilor din ţară şi străinătate similare ca profil şi mărime pentru a 
introduce nivele proprii suplimentare (ref 3, etc.).

Remarcăm preocupările semnificative ale conducerii universităţii  din ultimul an pentru creşterea 
nivelului  calitativ  în  activităţile  didactice  şi  de  cercetare,  în  implementarea  unor  structuri  de 
asigurare  a  calităţii  educaţiei.  Apreciem de  asemenea,  reacţia  promptă  şi  pozitivă  a  conducerii 
universităţii  la  recomandările  ARACIS  privind  îmbunătăţirea  calităţii  în  Universitatea  „George 
Bacovia” din Bacău, prin adoptarea unor măsuri adecvate şi coerente. 

Aceste preocupări sunt menite să contribuie la susţinerea unui ritm constant de creştere a nivelului 
performanţelor în educaţie şi cercetare la Universitatea „George Bacovia” din Bacău. 

Pe baza celor constatate de noi şi prezentate în prezentul raport suntem conduşi la formularea 
propriei noastre opinii potrivit  căreia Universitatea „George Bacovia” din Bacău prezintă un  
grad relativ  ridicat  de  încredere  în  ceea  ce  priveşte  calitatea  activităţilor  derulate  în  planul 
educaţiei,  şi  unul  de  încredere  limitată  în  domeniul  cercetării  ştiinţifice,  fiind  necesară  
îndeplinirea şi completarea planului de măsuri menţionat mai sus . 

2. Raportul principal

Secţiunea A. Capacitatea instituţională

A1. Instituţia şi misiunea sa

Procesul de evaluare instituţională externă a avut ca obiectiv major analiza furnizorului de educaţie 
denumit  Universitatea  „George  Bacovia”  din  Bacău,  cu  sediul  în  Str.  Pictor  Aman  nr.96,  cod 
600164 – Bacau. Universitatea „G. Bacovia” din Bacău a fost infiintata prin Legea 237/23.04.2002. 
În prezent, instituţia nu are filiale. 

Universitatea este înfiinţată şi funcţionează conform reglementărilor naţionale în vigoare, având o 
Cartă  Universitară  ale  cărei  prevederi  sunt  concordante  cu  legislaţia  naţională  şi  cu  principiile 
Spaţiului  European  al  Învăţământului  Superior  şi  sunt  cunoscute  de  membrii  comunităţii 
universitare. Misiunea şi obiectivele sunt detaliate în Planul strategic şi Planul Operaţional.
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Misiunea Universităţii „George Bacovia” din Bacău este de învăţământ şi cercetare. 

Conform Cartei  universitare  şi  a  altor  documente  similare,  Universitatea  "George Bacovia"  din 
Bacău îşi asumă un rol fundamental  în crearea şi tezaurizarea valorilor culturii  şi civilizaţiei,  în 
promovarea cercetării  ştiinţifice,  participarea culturii  şi ştiinţei româneşti la circuitul  mondial de 
valori spirituale, afirmarea identităţii culturii naţionale şi dezvoltarea societăţii româneşti în cadrul 
unui stat de drept, liber şi democratic. 

Universitatea „George Bacovia”  din Bacău are ca misiune generală: 
• formarea iniţială şi perfecţionarea specialiştilor  de înaltă calificare în domenii  de 

real interes pentru România şi Uniunea Europeană, pentru economie, administraţie, 
drept, asistenţă socială etc. în deplină concordanţă cu prevederile Cadrului Naţional 
al Calificărilor;

• susţinerea unei ample activităţi de cercetare ştiinţifică atât în scop didactic cât şi în 
scopul rezolvării unor probleme teoretice şi aplicative complexe; 

• angrenarea  comunităţii  academice  în  acţiunile  de afirmare  a  culturii  naţionale  şi 
integrarea acesteia în cultura universală; 

• cultivarea dragostei  faţă de ţară,  faţă de trecutul  istoric şi  de tradiţiile  poporului 
român.

În conformitate cu misiunea asumată, Universitatea şi-a fixat  o serie de obiective generale 
atât în ceea ce priveşte activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică.

Misiunea  didactică.  În  această  privinţă,  Universitatea  "George  Bacovia"  din  Bacău  îşi 
asumă ca misiune generală formarea de specialişti cu pregătire superioară în diferite domenii ale 
cunoaşterii  şi  practicii  economico-sociale,  potrivit  cu  structura  specializărilor  autorizate  şi 
acreditate. În acest scop s-au fixat următoarele obiective generale: 

• perfecţionarea  continuă  a  planurilor  de  învăţământ,  a  programelor  analitice  şi  a 
metodelor  didactice  în  concordanţă  cu  strategia  şi  cu  standardele  naţionale  şi 
internaţionale în domeniu;

• crearea  condiţiilor  pentru  acumularea  de  cunoştinţe  economice,  sociale,  culturale, 
tehnice  şi  umaniste  care  să  susţină  competenţa  profesională  şi  socială  a  viitorilor 
specialişti  solicitaţi  de piaţa  muncii  în  România  şi  în  Uniunea  Europeană  (în  primul 
rând),   precum şi  însuşirea  de  metode,  tehnici,  deprinderi  şi  calităţi  care  să  permită 
autoinstruirea pe parcursul întregii activităţi;

• dezvoltarea şi modernizarea continuă a bazei materiale aferente procesului didactic şi de 
cercetare ştiinţifică;

• perfecţionarea  continuă  a  corpului  profesoral  selectat  prin  concursuri,  pe  baza  unor 
criterii riguroase;

• implicarea comunităţii universitare în programele, regionale naţionale şi internaţionale 
privind învăţământul superior;

• realizarea programelor speciale de informare şi formare prin cursuri de scurtă durată în 
cadrul structurilor (centrelor  şi departamentelor)  constituite în baza unor proiecte   cu 
finanţare externă sau internă;

• integrarea învăţământului superior românesc în cel european şi mondial etc.
Misiunea de cercetare ştiinţifică.  Pe linia cercetării ştiinţifice, în baza unor planuri anuale 

şi  de  perspectivă,  precum  şi  a  unor  contracte  ferme,  universitatea  are  ca  misiune  generală 
soluţionarea unor probleme teoretice şi aplicative de real interes pentru beneficiari, rezultatele ei 
fiind  concretizate  în  studii,  monografii,  tratate,  cursuri,  articole  şi  prelegeri,  publicate  prin 
intermediul editurii proprii şi al editurilor din ţară sau din străinătate, în beneficiul studenţilor şi 
specialiştilor  din  domeniile  abordate,  precum  şi  al  unor  firme.  În  acest  sens,  ea  îşi  propune 
următoarele obiective generale:
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• derularea unor activităţi de cercetare ştiinţifică în catedre, departamente, centre şi colective 
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;

• permanentizarea  acţiunilor  de valorificare  a  rezultatelor  cercetării  ştiinţifice  prin  sesiuni, 
simpozioane, contracte de cercetare fundamentală şi aplicativă, precum şi prin publicaţii în 
reviste şi edituri româneşti şi străine;

• editarea unor lucrări de specialitate sau conexe domeniilor de interes universitar,  pe plan 
didactic şi ştiinţific, în funcţie de cerinţele practicii economico-sociale, zonale şi naţionale;

• perfecţionarea  continuă  a  pregătirii  cercetătorilor  prin  programe  de  doctorat  şi  de 
specializare în ţară şi în străinătate;

• promovarea relaţiilor de cooperare naţională şi internaţională în domeniul cercetării cu alte 
universităţi etc. 
Considerăm că misiunea are obiective clare şi  realizabile  şi că acestea respectă normele 

legale în vigoare.
Pentru realizarea misiunii specifice, Universitatea are următoarele obiective:
•valorificarea prin  planurile  de  învăţământ  şi  prin  conţinutul  cursurilor,  seminariilor  şi 

lucrărilor practice, a domeniilor cunoaşterii şi a experienţei celei mai avansate, în vederea formării 
specialiştilor cu studii superioare în  doar câteva domenii (cele menţionate mai sus), în care să se 
obţină performanţe cu adevărat deosebite;

•crearea, atât prin intermediul orelor de laborator şi de lucrări practice, cât şi prin stagiile de 
practică în firme şi instituţii, a deprinderilor de muncă necesare exercitării, în condiţii de exigenţă 
maximă, a profesiei de economist, jurist, funcţionar public ori asistent social;

•cultivarea, prin întreaga activitate  didactică şi educativă,  a spiritului  de competiţie şi a 
deprinderilor  de autoformare şi  autoperfecţionare,  absolut  indispensabile  în  condiţiile  actuale  în 
care  organismele  financiare,  social-economice,  administrative,  juridice  şi  politice  îşi  desfăşoară 
activitatea;

•înzestrarea  absolvenţilor  cu o serie  de cunoştinţe  colaterale  specializărilor  de bază (de 
drept,  limbi  străine,  psihologie,  management,  informatică  etc.)  care  să  contribuie  la  întărirea 
personalităţii lor şi la asigurarea supleţei, elasticităţii şi adaptabilităţii în domeniile în care activează 
pe piaţa muncii;

•cultivarea apetitului pentru creativitate şi inovare, promovarea schimbărilor spre mai bine 
în economie, administraţie, justiţie şi în viaţa social-politică etc.; 

•organizarea cercetării ştiinţifice pe teme, subteme, perioade, colective etc. în baza unor 
planuri bine fundamentate şi a unor contracte cu beneficiari potenţiali;

•valorificarea  cercetării  cadrelor  didactice  prin  cărţi,  tratate  şi  reviste  de  specialitate, 
cursuri, caiete de lucrări practice, buletine informative, anale ale universităţii etc. în aşa fel încât 
efectele să se facă cunoscute şi resimţite cât mai repede în practică;

•instituirea  unor  relaţii  de  colaborare  în  domeniul   didactic  şi  al  cercetării  cu  alte 
universităţi şi institute de profil din ţară şi străinătate (cum ar fi cele care fac parte din consorţiile 
CEEMAN, ISINI şi SPACE - la care a aderat şi universitatea noastră , dar şi altele), în condiţiile 
standardelor naţionale, europene şi mondiale;

•atragerea  în  activitatea  de  cercetare  ştiinţifică  a  cadrelor  didactice  şi  a  studenţilor  cu 
aptitudini reale şi confirmate în scopul valorificării potenţialului lor creativ şi al stimulării dorinţei 
acestora de participare la construirea viitorului;

•sprijinirea studenţilor în organizarea formaţiilor proprii de cercetare (de genul cercurilor 
ştiinţifice şi profesionale ) etc.
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Planul strategic a fost  elaborat  ţinând seama de misiunea universităţii,  de situaţia identificată  la 
nivelul facultăţilor şi al universităţii în ansamblu, de diversitatea ofertei educaţionale, de resursele 
umane  şi  materiale  existente,  precum şi  de  cerinţele  etapei  următoare,  fiind  actualizat  în  baza 
următoarelor documente: 

1. Declaraţia Bologna a miniştrilor educaţiei, 19 iunie 1999 precum şi de declaraţiile 
ulterioare ale Summit-urilor de la Praga, Berlin şi Bergen; 

2. Legea privind Organizarea Studiilor Universitare (Legea nr. 288/2004); 
3. Legea privind Statutul Personalului Didactic (Legea nr. 128/1997); 
4. Legea privind Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (Legea nr. 87/2006); 
5. Metodologia de evaluare externa a ARACIS (H.G. 1418/2006); 
6. Strategia de dezvoltare a cercetării ştiinţifice din România. 

A2. Carta universităţii şi regulamente

Universitatea are o cartă proprie, care respectă reglementările în vigoare, prevederile 
sale  fiind  în  deplină  concordanţă  cu  principiile  Spaţiului  European  al  Învăţământului  Superior. 
Aceasta  a  fost  elaborată  după o amplă documentare,  plecându-se de la  conţinutul  cartelor  unor 
universităţi de referinţă din ţară (în primul rând de la cele ale Universităţilor Politehnica Bucureşti, 
Al. I. Cuza din Iaşi, Babeş Bolyai din Cluj–Napoca şi ASE Bucureşti) şi din Europa (Université des 
Sciences et Technologies de Lille,  Haute Ecole de la Proince de Liege şi Plantijn Hogescool  - 
Antwerp) care sunt partenerele noastre în programele Erasmus aflate în derulare. Fiind afişată pe 
site-ul Universităţii imediat după ce a fost adoptată prin hotărâre de senat, carta a putut fi cunoscută 
de toţi cei interesaţi. 

Toate  regulamentele  şi  anexele  specificate  prin  Carta  universitară  există  şi  sunt  în  
conformitate cu reglementările legale în vigoare. Conţinutul acestor regulamente este similar cu al 
celor aflate în uz în universităţile de referinţă menţionate deja, precum şi în altele.

 În  universitate  există  Regulamentul  Intern  are  un  conţinut  complex,  cuprinzător  şi 
comparabil cu prevederile regulamentelor similare din  universităţile de referinţă amintite.

 Regulament pentru activitatea  studenţilor.  Conform acestui  regulament  sunt  prevăzute 
următoarele:  

a)  recrutarea şi  admiterea studenţilor se face prin  concurs,  în conformitate  cu normele 
metodologice ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi metodologia proprie;

b)  înscrierea  la  concursul  de  admitere,  a  candidaţilor  se  realizează  cu  prezentarea 
următoarelor documente: diplomă de bacalaureat în original; copie legalizată după certificatul de 
naştere şi, eventual, de căsătorie; adeverinţă medicală; două fotografii tip buletin/carte de identitate; 
fişă individuală de înscriere.

c) procedura de promovare a studentului dintr-un an de studiu în altul prevede condiţia de 
realizare a unui număr de 30 de credite europene transferabile de studiu (ECTS). În universitate nu 
există practica promovării a doi ani de studiu într-un singur an.

d) Transferul studenţilor între instituţiile de învăţământ superior, facultăţi şi specializări nu 
se efectuează pe parcursul anului de învăţământ.
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A3. Conducerea instituţiei, structuri manageriale

În Universitate s-au respectat dispoziţiile legale pentru alegerea organelor colective de  
conducere, precum şi a cadrelor de conducere, ceea ce rezultă şi din metodologia după care s-au 
derulat ultimele alegeri.

Rectorul  instituţiei  a  fost  confirmat  de  Ministerul  Educaţiei  Cercetării  şi  Tineretului 
(MEdCT) prin Ordinul ministrului nr. 3286 din 25.02.2008.

 Personalul de conducere  al Universităţii  „George Bacovia” din Bacău (Tabelul 1) este 
format din cadre didactice titulare – profesori, conferenţiari– cu norma de bază în această instituţie 
şi nu se află în condiţii de rezervare a postului.

Cadrele  didactice cu funcţii de conducere în Universitatea „George Bacovia” Bacău

Tabelul 1 
Nr. 
crt.

Numele 
prenumele

Grad 
didactic

Funcţia de conducere Data naşterii

1 Toader Gherasim profesor Rector 27.01.1949
2 Dumitru Bontaş profesor Prorector 14.07.1946

3 Liviu Druguş profesor Secretar ştiinţific al 
senatului

06.01.1950

3 Constantin 
Cojocaru

profesor Decan Facultatea de 
Contabilitate şi Informatică 

de Gestiune

13.05.1949

   4 Andreia Simona 
Melnic

conferenţiar Decan Facultatea de 
Economia Afacerilor

29.11.1967

5 Tatiana Puiu profesor Decan Facultatea de 
Management

01.06.1952

6 Ioan 
Ciochină-Barbu

conferenţiar Şef Departament
 Didactic şi de Cercetare 

Ştiinţifică

12.01.1948
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Potrivit rezultatelor ultimelor alegeri, în Tabelul 2 se prezintă componenţa Senatului Universităţii 
„George Bacovia” din Bacău .

Membrii Senatului Universităţii „George Bacovia” Bacău
Tabelul 2

Nr. 
crt
.

Numele şi 
prenumele

Facultatea
Funcţia 
didactică

Titlul 
ştiinţific

Data 
naşterii

1. Constantin 
Cojocaru

Contabilitate şi 
Informatică de 

Gestiune

Profesor Doctor 13.05.1949

2. Mihai Lămătic Contabilitate şi 
Informatică de 

Gestiune

Lector Doctor 08.02.1967

3. Radu Florea Contabilitate şi 
Informatică de 

Gestiune

Lector Doctor 16.07.1971

4. Cristian
Huminiuc

Contabilitate şi 
Informatică de 

Gestiune

Lector Doctorand 19.08.1957

5. Dumitru Bontaş Management Profesor Doctor 14.07.1946
6. Liviu Druguş Management Profesor Doctor 06.01.1950

7. Tatiana Puiu Management Profesor Doctor 01.06.1952
8. Ioan Ciochină 

Barbu
Management Conferenţiar Doctor 12.01.1948

9. Toader Gherasim Economia 
Afacerilor

Profesor Doctor 26.01.1949

10. Andreia Simona 
Melnic

Economia 
Afacerilor

Conferenţiar Doctor 29.11.1967

11. Ovidiu Bontaş Economia 
Afacerilor

Lector Doctor 29.05.1969

12. Lucian Anton Economia 
Afacerilor

Lector Doctorand 25.04.1975

13. Viorica Cişcă Contabilitate şi 
Informatică de 

Gestiune

Lector Doctorand
27.01.1961

14. Radu Bîlbă Economia 
Afacerilor

Lector Doctor
18.10.1968

15. Chelmuş Ana-
Maria

Student C.I.G.

16. Benedic Monica Student C.I.G.

17. Iosipescu 
Norica

Student MK

18. Farţade 
Alexandru

Student MN

19. Sava Adrian Student MN
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Respectându-se prevederile legale în vigoare şi Carta Universităţii „George Bacovia” Bacău, 
din Senat fac parte atât cadre didactice cât şi studenţi, ponderea acestora din urmă fiind de peste 
25%. Nici unul din membrii  Senatului  nu are şi nu va împlini  vârsta de pensionare în actualul 
mandat.

La lucrările Senatului participă, ca invitat, preşedintele organizaţiei sindicale a personalului 
Universităţii. 

Componenţa  nominală  a  Biroului  Senatului  rezultată  în  urma  aceloraşi  alegeri  este 
prezentată în Tabelul 3. Au fost respectate prevederile Cartei şi celorlalte acte normative în vigoare, 
din  Biroul  Senatului  făcând  parte  rectorul,  prorectorul,  cancelarul  general,  directorul  general 
administrativ şi un student.

Componenţa Biroului Senatului Universităţii „George Bacovia” din Bacău
Tabelul 3

Nr. 
crt.

Numele şi 
prenumele

Facultatea
Funcţia 

didactică
Titlu ştiinţific Data naşterii

    1 Toader 
Gherasim

Economia 
Afacerilor

Profesor Doctor 26.01.1949

    2 Dumitru 
Bontaş

Management Profesor Doctor 14.07.1946

3 Liviu
Druguş

Management Profesor Doctor 06.01.1950

    4 Viorica 
Cişcă

Contabilitate şi 
Informatică de 
Gestiune

Lector Doctorand
27.01.1961

   5 Iosipescu 
Norica

Economia 
Afacerilor

Student -

La  lucrările  Biroului  Senatului  pot  participa  ca  invitaţi  decanii  facultăţilor  şi  directorul 
Departamentului ID - IFR.

Administrarea  şi  conducerea  curentă  a  Universităţii  este  asigurată  prin  Biroul  Senatului, 
Rector şi Directorul general administrativ.

 Instituţia are organigramă încadrată cu personal propriu care corespunde, din punct de  
vedere  al  calificării  profesionale,  condiţiilor  cerute  pentru  ocuparea posturilor  prevăzute.  La 
nivelul Departamentului Didactic şi de Cercetare Ştiinţifică, organizat pe trei colective didactice, 
există elaborate  state de funcţiuni pentru personalul didactic respectând prevederile legale.  De 
asemenea, există state de funcţiuni pentru personalul administrativ.

 Biblioteca este încadrată cu bibliotecar personal având studii superioare de filologie şi  
biblioteconomie.

A4. Baza materială
După  cum  s-a  constatat  în  timpul  evaluării,  Universitatea  "George  Bacovia"  din  Bacău 

dispune de o bază materială care corespunde standardelor care asigură desfăşurarea unui proces  
de învăţământ de calitate.  Activităţile se desfăşoară într-un complex imobiliar  nou, amplasat în 
municipiul Bacău, proiectat şi construit din fonduri proprii, cu destinaţia învăţământ. Toate spaţiile 
de învăţământ sunt proprii şi de calitate.
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Complexul imobiliar se află pe strada Pictor Aman nr. 96 şi a fost realizat în perioada 1998 
– 2002, conform proiectului nr.3/1998, elaborat de Societatea Comercială “VANEL EXIM “ SRL 
Bacău, a contractului de execuţie nr. 24/1998 încheiat cu Societatea Comercială „Conimpuls” SA 
Bacău  şi  a  contractului  de  execuţie  nr.  175  din  15.03.2007  încheiat  cu  Societatea  Comercială 
„Nivelment” din Bacău. Primul corp de clădire a fost dat în folosinţă la data de 01.10.2002 conform 
procesului verbal de recepţie,  iar al  doilea la data de 13.02.2008, conform procesului verbal de 
recepţie nr. 153 di 13.02.2008.

Imobilul  are o suprafaţă totală desfăşurată de circa 5 000 metri  pătraţi,  îndeplinind toate 
condiţiile tehnice şi economice de funcţionare în deplină siguranţă.

Toate  amenajările  specifice  şi  dotările  spaţiilor  au  fost  realizate  în  conformitate  cu 
standardele tehnice în vigoare  şi sunt într-o stare funcţională foarte bună. 

Construcţia complexului imobiliar în care se desfăşoară activităţile didactice şi de cercetare 
ştiinţifică ale Universităţii a fost concepută şi realizată conform proiectelor specifice unităţilor de 
învăţământ. Sunt asigurate toate utilităţile necesare (alimentare cu apă şi canalizare, alimentare cu 
energie electrică şi gaze naturale), prin branşarea la reţele existente în zona urbană, respectându-se 
toate normele legale în vigoare, fapt ce a permis obţinerea în fiecare an a tuturor aprobărilor locale 
de funcţionare. 

Complexul imobiliar este dotat cu centrală termică şi staţie individuală de aerisire şi răcire 
pentru climatizarea spaţiilor de învăţământ.

Activităţile  de  învăţământ  şi  cercetare  ştiinţifică  ale  universităţii  sunt  organizate  şi 
programate în următoarele spaţii: - aula „Moldova”; 5 amfiteatre; o sală de curs; 7 laboratoare; 14 
săli de seminar; 2 săli de lectură, un depozit de carte; 28 de cabinete didactice şi de cercetare (16 
dintre ele fiind amplasate în cele două corpuri ale Universităţii, iar 12 în cele patru apartamente, 
aflate în proprietatea Universităţii). 

În perspectivă, Universitatea va construi încă un corp de clădire prin extinderea complexului 
existent cu încă circa 2000 metri pătaţi suprafaţă desfăşurată. Se va extinde de asemenea suprafaţa 
construită a sălii de lectură a Bibliotecii cu încă 400 mp, aşa cum rezultă din Planul strategic al 
Universităţii pentru perioada 2008-2012.şi planul de situaţii existent la sediul universităţii.

Universitatea nu a fost şi nu este implicată în nici un fel de litigiu cu privire la patrimoniul 
imobiliar de care dispune.

 Instituţia  de  învăţământ  superior  face  dovada  cu  acte  corespunzătoare  că  pentru  
programele de studii supuse evaluării dispune de spaţii  adecvate procesului de învăţământ în 
proprietate.

Universitatea  face dovada că dispune săli de curs, de seminar şi de laboratoare proprii, cu  
dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele din planul de învăţământ care au prevăzute 
prin programa analitică activităţi de acest gen.

Prin efort investiţional propriu, Universitatea a dotat corespunzător toate spaţiile destinate 
procesului de învăţământ pentru specializările supuse evaluării cu mobilier şi aparatură adecvate 
activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică. Instalaţiile de iluminat şi de climatizare, mobilierul 
şi celelalte dotări au un grad foarte redus de uzură, fiind realizate sau achiziţionate în ultimii cinci 
ani. Toate sălile existente cu destinaţie predare, seminar, laborator sunt conectate la reţeaua Intranet 
şi asigură aplicarea tehnologiilor didactice moderne de expunere clasică şi informatizată.

Dotarea laboratoarelor este realizată conform standardelor specifice. Numărul de locuri în  
sălile  de  laborator  este  corelat  cu  mărimea  formaţiunilor  de  lucru,  conform  normativelor 
Ministerului  Educaţiei  şi  Cercetării  şi  Tineretului.  Documentele  de inventar  şi  facturile  privind 
dotarea cu aparatură a laboratoarelor au putut fi consultate la sediul universităţii. 

În laboratoarele dote cu tehnică de calcul, la nivelul formaţiei de studiu, exisă câte un  
calculator  la  2  studenţi  pentru  ciclul  de  licenţă  şi  un  calculator  pentru  fiecare  masterand 
(formaţia de studiu fiind de cel mult 25 studenţi, iar numărul de calculatoare pe laborator de cel 
puţin 13).

Dotarea laboratoarelor permite utilizarea lor şi de către cadrele didactice în activităţile   de 
cercetare ştiinţifică.
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Universitatea are două săli de lectură şi un depozit  de carte.  În dotarea bibliotecii  există 
mobilier adecvat, achiziţionat în cea mai mare parte pe parcursul ultimilor 5 ani. 

Fondul de carte propriu din literatura de specialitate română şi străină există într-un număr 
de exemplare suficient pentru a acoperi integral disciplinele din planurile de învăţământ şi din care 
cel puţin 50% reprezintă titluri de carte sau cursuri de specialitate pentru domeniul supus evaluării, 
apărute în ultimii 10 ani în edituri recunoscute. Deşi Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
funcţionează de puţin timp, ea dispune de un fond de carte îndestulător pentru nevoile de informare 
ale  studenţilor  şi  cadrelor  didactice.  Astfel,  biblioteca  dispune  de  circa  6.045  titluri  de  carte, 
respectiv  peste 15.560 de volume, astfel încât disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ sunt 
acoperite cu material bibliografic, dar numărul de exemplare ar trebui să crească .

Din fişierul privind dotarea cu material bibliografic a Universităţii (care poate fi accesat cu 
ocazia evaluărilor la faţa locului) rezultă că peste 90% din lucrările existente în bibliotecă constituie 
material bibliografic reprezentat de titluri de carte sau cursuri universitare de dată recentă. În felul 
acesta, absolut toate disciplinele din planurile de învăţământ sunt acoperite cu titluri de cursuri şi 
alte cărţi de specialitate. În plus, studenţii au la dispoziţie (pe calculatoarele special achiziţionate în 
acest  scop) şi suporturi  de curs pe format  electronic  (elaborate  de cadrele  didactice titulare  din 
Universitate).

Sala de lectură este dotată cu 33 calculatoare, conectate în reţea intranet, care asigură accesul 
la un server unde sunt arhivate sub formă digitală cursurile, caietele de seminar şi lucrări practice 
elaborate de personalul didactic al universităţii, precum şi cu o serie de cărţi sau tratate achiziţionate 
pe suport digital. 

Biblioteca este conectată la reţeaua Intranet cu toate spaţiile de învăţământ şi la reţeaua de 
comunicaţii Internet.

Biblioteca   instituţiei  de  învăţământ  asigură  un  număr  de  locuri  în  sălile  de  lectură 
corespunzător la cel puţin 10% din numărul total al studenţilor.

Din analiza datelor prezentate s-a putut constata  că, la un număr de   1 602 de studenţi 
înmatriculaţi la cursurile de zi licenţă sunt asigurate: 130+40=170 locuri în sălile de lectură, ceea ce 
înseamnă că există un grad de acoperire de 10,6 % din numărul total al studenţilor.

Universitatea  şi specializările supuse evaluării dispun de o bibliotecă din cele mai moderne 
existente  în  România.  Fiecare  masă  din  sala  de  lectură  este  dotată  cu  calculatoare,  toate 
calculatoarele funcţionând în reţea şi fiind conectate la  Internet 24 din 24 de ore. 

Biblioteca  instituţiei  de  învăţământ  asigură  un  număr  suficient  de  abonamente  la  
publicaţii şi periodice româneşti şi străine, corespunzător misiunii asumate.

La dispoziţia studenţilor şi cadrelor didactice din Universitate se află publicaţii  asigurate 
prin numeroase abonamente anuale la reviste de specialitate (la „Tribuna Economică”, „Studii şi 
Cercetări  Economice”,  „Revista  Română  de  Economie”,  „Revista  de  Comerţ”,  “Calitate şi 
Management”, „Finanţe Publice şi Contabilitate”, „Gestiunea şi Contabilitatea Firmei”, „Impozite şi 
Taxe”,  „Raporturi  de Muncă”,   „Probleme Economice”,  „Revista Română de Drept  Comunitar, 
„Revista de Drept Comercial”, „Revista Română de Dreptul Muncii”, „Economie şi Administraţie 
Locală”  etc.)  şi  10  abonamente  la  ziare  de  interes  local  şi  naţional  (“Economistul”,  “Ziarul 
Financiar“, “ Capital” şi altele ). Prin intermediul acestora sunt create condiţiile pentru o informare 
operativă cu ultimele noutăţi în domeniu.

Universitatea face dovada că dispune de soft-uri corespunzătoare disciplinelor de studiu  
din planul de învăţământ şi că posedă licenţă de utilizare a acestora.

Multiplicarea cursurilor şi celorlalte  lucrări necesare procesului de învăţământ elaborate  
de cadrele didactice  se află mereu în atenţia conducerii Universităţii. Cum a rezultat din evaluare, 
toate  cursurile din planurile  de învăţământ  ale  specializărilor  supuse evaluării  sunt acoperite  cu 
manuale multiplicate sau tipărite.

În ceea ce priveşte  dotarea laboratoarelor, la  sediul universităţii  există documentele  de 
inventar care certifică dotarea laboratoarelor.

Ca urmare a investiţiilor efectuate,  100% din spaţiile de învăţământ necesare se află în 
proprietatea universităţii.
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A5. Activitatea financiară
Compartimentul  financiar-contabil  al  universităţii  este   încadrat,  conform dispoziţiilor  

legale,  exclusiv  cu personal  având studii  superioare de specialitate.  De asemenea,  directorul  
economic are studii superioare de contabilitate şi informatică de gestiune.

Universitatea  dispune  de  buget  propriu  de  venituri  şi  cheltuieli  pentru  activitatea  de 
învăţământ, de cod fiscal şi de cont la bancă.  Fundaţia „George Bacovia” (în cadrul căreia a luat 
fiinţă, în 1992, Universitatea) a fost desfiinţată prin Hotărârea nr. 11/PJ/2006 a Judecătoriei Bacău, 
precum şi prin Hotărârea nr. 179/PJ/2007 rămasă definitivă şi irevocabilă la data de 7.11.2007. 

Universitatea „George Bacovia” din Bacău şi-a organizat contabilitate proprie, întocmeşte  
bilanţ  contabil,  cont  de  execuţie  bugetară  şi  raport  de  gestiune  propriu  din  care  rezultă  că  
cheltuielile efectuate sunt în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu veniturile încasate şi cu 
destinaţia lor, precum şi cu caracterul non-profi al instituţiei.

Taxele  şcolare  ale  studenţilor  sunt  calculate  în  concordanţă  cu  costurile  medii  de  
şcolarizare pe an universitar din învăţământul public finanţat de la buget .

 În cadrul întâlnirilor periodice  cu studenţii (cel puţin câte una  pe semestru), aceştia sunt  
informaţi despre modul de utilizare a taxelor şi despre posibilităţile de asistenţă financiară din  
partea instituţiei. Se evidenţiază faptul că universitatea oferă anual bursele Bacovia şi reduceri de 
taxe pentru studenţii aflaţi temporar în situaţii sociale speciale.

Anual,  universitatea  beneficiază  de  auditarea  situaţiilor  financiare  de  către  firma 
INTERCON Bacău, societate de audit de prestigiu recunoscută pe plan naţional şi internaţional. 
Rezultatele auditării sunt, mai întâi, dezbătute în şedinţele de senat împreună cu analiza anuală  
a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, fiind apoi date publicităţii (pe site-ul universităţii). 
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• SECŢIUNEA B. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ

B1. Conţinutul procesului de învăţământ

- Facultatea de  Contabilitate şi Informatică de Gestiune, cu specializările:
- Contabilitate  şi  Informatică  de  Gestiune (program  acreditat  prin  Legea 

237/23.04.2002, M.O. 291/30.04.2002);
- Finanţe  şi  Bănci (program  autorizat  prin  H.G.  676/28.06.2007,  M.O.  481/ 

18.07.2007);
- Facultatea de Economia Afacerilor, cu specializările:

- Marketing (program acreditat prin H.G. 676 /28.06.2007, M.O. 481/   18.07.2007);
- Economia Comerţului,  Turismului  i  Serviciilorș  (program  autorizat  prin  H.G. 

676/28.06.2007, M.O. 481/ 18.07.2007);
- Informatică  economică (program autorizat  prin  H.G.  410/25.04.2002,  M.O.  675 /

11.09.2002);
- Facultatea de Management, cu specializările: 

- Management (program acreditat prin H.G. 676 /28.06.2007, M.O. 481/   18.07.2007);
- Administraţie  Publică (program  acreditat  prin  H.G.  676  /28.06.2007,  M.O.  481/ 

18.07.2007);
- Asistenţă  Socială (program  autorizat  prin  H.G.  676  /28.06.2007,  M.O.  481/ 

18.07.2007);
- Drept (program autorizat prin H.G. 676 /28.06.2007, M.O. 481/ 18.07.2007).

Universitatea asigură, de asemenea, programe de studii în ciclul de master, cursuri de zi, 
pentru  următoarele  specializări:  Management  financiar  contabil,  Management  Marketing  şi 
Management în administraţia publică. 
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B2. Personalul didactic

În ceea ce priveşte respectarea condiţiilor legale pentru publicarea şi ocuparea prin concurs  
a posturilor didactice. Posturile vacante au fost scoase la concurs cu respectarea tuturor condiţiilor 
legale de publicare şi ocupare. 

Personalul  didactic  îndeplineşte  cerinţele  legale  pentru  ocuparea  posturilor  didactice.  
Pentru încadrarea în prevederile legale (Legea Învăţământului, Legea privind Statutul personalului 
didactic  şi  Legea  privind  asigurarea  calităţii  educaţiei),  Universitatea  „George  Bacovia”  Bacău 
dispune de un corp  profesoral  competent,  angajat  în  conformitate  cu exigenţele  învăţământului 
superior impuse pe plan naţional. Criteriile de studii, realizările în cercetarea ştiinţifică şi vechimea 
în  muncă  avute  în  vedere  la  recrutarea,  selecţia  şi  promovarea  cadrelor  didactice  au  fost  cele 
prevăzute în legislaţia în vigoare, Carta universităţii şi Regulamentul propriu privind promovarea 
cadrelor didactice. 

Personalul didactic al Universităţii  „George Bacovia” din Bacău corespunde cerinţelor de 
performanţă prevăzute de legislaţia în domeniu, fiind angajat cu contract individual de muncă.

Personalul didactic titularizat în instituţia de învăţământ superior unde are funcţia de  
bază este luat în considerare la acreditare pentru o singură normă didactică, constituită conform 
legii.  Informaţiile cuprinse în Statele de funcţiuni şi personal didactic din cadrul universităţii,  în 
Situaţiile  privind posturile didactice propuse pentru suplinire  în regim „cumul” sau în regim de 
„plata cu ora” în anul universitar 2007 – 2008 susţin afirmaţia că personalul didactic titularizat în 
Universitatea  „George  Bacovia”  din  Bacău  este  luat  în  considerare  pentru  o  singură  normă 
didactică. 

Posturile didactice din Statele de funcţiuni şi personal didactic au fost constituite conform 
normativelor  legale.  Astfel,  numărul  de ore  incluse  în  fiecare  post  didactic  ocupat  cu  personal 
titularizat în învăţământul superior este cuprins între limitele minime şi maxime prevăzute în Legea 
Statutului personalului didactic nr. 128/1997. Potrivit articolului 81, aliniatul (2), în cazul  normelor 
didactice vacante pentru care nu sunt prevăzute activităţi de cercetare ştiinţifică, numărul orelor a 
fost majorat de la 12 ore săptămânale cu până la 4 ore.

În ceea ce priveşte normele pe cadru didactic,  se prezintă în Tabelul 4 o  sinteză privind 
structura pe grade didactice a posturilor din statele de funcţiuni şi acoperirea acestora cu personal 
didactic propriu, la nivel de universitate, în anul universitar 2007 – 2008. 

Structura pe grade didactice a posturilor  din statele de funcţiuni
 ale Universităţii „George Bacovia” din Bacău şi situaţia acoperirii acestora cu personal didactic  

propriu în anul universitar 2007 - 2008
Tabelul 4

Nr.
crt.

Funcţia
didactică

Număr posturi 
din

statele de 
funcţiuni

Număr 
posturi 

acoperite cu 
personal 
propriu

Pondere în total
posturi 

(%)

1 Profesori 16 12 75,0
2 Conferenţiari 9 4 44,4
3 Lectori 44 21 47,7
4 Asistenţi 12 7 58,3
5 Preparatori 2 2 100,0

TOTAL Universitate 83 46 55,4
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Din compararea numărului de posturi din statele de funcţiuni cu cel al personalului propriu, 
precum şi din situaţia privind suplinirea în regim de cumul a unor posturi rezultă că personalul 
didactic din universitate se încadrează în cerinţa privind maximum admis de trei norme într-un an 
universitar.

S-au prezentat  declaraţiile cadrelor didactice care desfăşoară activităţi  didactice şi la alte 
instituţii de învăţământ superior şi numărul de ore pe care le prestează la acestea. Din declaraţii, 
statele de funcţiuni şi situaţia privind suplinirea în regim de cumul a unor posturi, precum şi din 
prezentarea situaţiei gradului de încărcare a fiecărui cadru didactic, rezultă că personalul didactic 
din  universitate  se  încadrează  în  cerinţa  privind  maximum  admis  de  trei  norme  într-un  an 
universitar.

În  universitate  există  doar  două  cadre  didactice  titularizate  pensionate,   ele  deţinând  o 
pondere de doar circa 4% în totalul personalului didactic angajat cu norma de bază. Profesor Branza 
Aurel  acoperă 1,346  norme datorită  faptului  că  a  suplinit  pe lector  Fotache Gabriela  aflată  în 
concediu de maternitate

Numărul de cadre didactice cu norma întreagă este mai mare de 40% din numărul total de 
posturi didactice legal constituite (situându-se, conform Tabelului 4, la nivelul de circa 55,4%).

Personalul didactic asociat, netitularizat în învăţământul superior, satisface cerinţele pentru 
ocuparea posturilor respective. 

Au fost  prezentate  declaraţii  ale  cadrelor  didactice  asociate  prin  care  au făcut  cunoscut, 
conducătorului instituţiei la care au funcţia de bază, precum şi celui la care sunt asociate, numărul 
de ore prestate prin asociere. 

La evaluare s-a constatat că toţi titularii de disciplină au titlul ştiinţific de doctor sau sunt 
doctoranzi  în  domeniu.  De asemenea,  specializarea  lor  este  în  concordanţă  cu  cea  a  posturilor 
ocupate.

La  nivelul  tuturor  cadrelor  didactice  care  desfăşoară  activităţi  în  cadrul  Universităţii 
„George Bacovia” din Bacău, doctorii în ştiinţă ocupă o pondere de 55%, iar doctoranzii 41%. 

Preparatorii şi asistenţii care servesc Universitatea „George Bacovia” din Bacău au absolvit 
sau sunt în prezent cursanţi ai departamentelor de pregătire pedagogică a personalului didactic. 

Titularii de disciplină au elaborat cursuri şi alte lucrări necesare procesului de învăţământ, 
care acoperă integral problematica disciplinei respective, prevăzută în programa analitică.  Practic 
toate  disciplinele  din  planurile  de  învăţământ  beneficiază  de  materiale  multiplicate  şi  tipărite, 
elaborate de titularii de cursuri sau de alte cadre didactice. În paralel cu multiplicare în formă scrisă, 
se asigură şi multiplicarea pe dischete sau CD - uri.

Numărul de exemplare de curs multiplicate (pe hârtie sau dischete) se stabileşte plecându-se 
de la numărul studenţilor înmatriculaţi, în conformitate cu solicitările acestora (la fel ca şi tirajul 
cursurilor tipărite). 

Instituţia  de  învăţământ  superior  asigură  acoperirea  pe  cel  puţin  un  ciclu  de  licenţă  a 
activităţilor prevăzute la disciplinele din planul de învăţământ cu cadre didactice competente.

După cum a rezultat la evaluare, Universitatea „George Bacovia” din Bacău dispune la ora 
actuală de cadre didactice calificate la nivelul cel mai înalt, mai bine de jumătate din ele deţinând 
titlul ştiinţific de doctor în ştiinţă, iar restul având calitatea de doctoranzi. Acelaşi lucru este valabil 
şi pentru fiecare colectiv în parte.

Structura personalului pe grade didactice este echilibrată, ceea ce va permite, în perspectivă, 
o trecere firească a cadrelor didactice de pe nivelurile inferioare (de preparator şi asistent) pe cele 
superioare (de conferenţiar şi profesor).

În ceea ce priveşte  structura pe vârste a personalului didactic, aceasta este, de asemenea, 
echilibrată. 

În Tabelul 5 se prezintă structura pe vârste a personalului didactic propriu (întocmit în baza 
datelor din Anexa 5).
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Structura pe vârste a personalului didactic angajat cu norma de bază 
la Universitatea „George Bacovia” din Bacău în anul universitar 2007 - 2008

Tabelul 5 

Nr.
crt.

Interval
de vârstă

Număr
cadre didactice

Ponderea în totalul
personalului didactic 

(%)

1 Până la 30 ani 11 23,9

2 31 - 40 ani 12 24
3 41 - 60 17 37
4 61 - 65 4 8,6
5 Peste 65 2 4,3

TOTAL 46 100

B3. Studenţii

Instituţia  de învăţământ  superior  are  o  politică  transparentă  a  recrutării  şi  admiterii  studenţilor, 
anunţată  public  cu  şase  luni  înainte.  Universitatea  elaborează  în  fiecare  an  o  metodologie  a 
desfăşurării concursului de admitere, pe care o face publică prin diverse mijloace de comunicare 

Admiterea într-un ciclu de studii  universitare  se face pe baza diplomei  de studii  precedente iar 
ierarhizarea candidaţilor  se face pe baza mediei  ponderate între media anilor de studii  şi media 
examenului de bacalaureat.

Transferul  se  realizează  pe  baza  regulamentului  aprobat,  potrivit  căruia  la  sfârşitul  anului 
universitar (septembrie), să fie student integralist şi cu media minim 7.00.

Există foi matricole care concordă cu planurile de învăţământ, cu Registrele matricole, iar pentru 
absolvenţi seliberează şi suplimentul la diplomă.

Pentru  a  răspunde  nevoilor  de  instruire  ale  candidaţilor  precum  şi  nevoilor  angajatorilor, 
universitatea şi-a lărgit şi diversificat continuu oferta educaţională, în acest sens fiind propuse spre 
autorizare noi programe de studii de licenţă şi noi specializări postuniversitare de masterat. Procesul 
este dinamic şi se derulează concomitent cu analiza oportunităţii derulării tuturor programelor de 
studii din universitate, pe baza unor criterii referitoare la: 

• compatibilitatea programelor de studii cu altele similare din UE; 
• cerinţele zonei; 
• numărul de candidaţi la admitere; 
• numărul de studenţi care au promovat anul I; 
• formarea liniilor de educaţie Licenţă – Masterat - Doctorat; 
• compatibilitatea cu direcţiile de cercetare ale catedrelor coordonatoare, etc. 
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În ceea ce priveşte viaţa studenţească, s-a constatat că la nivelul Universităţii “George Baovia“ din 
Bacău  există  o  organizatie  studentească,  care  îi  angrenează  în  diverse  acţiuni  pe  studenţii 
Universităţii.

În acest context, studenţilor Universităţii „George Bacovia“ din Bacău le sunt asigurate condiţiile de 
învăţare descrise în raportul de faţă şi se poate constata că în fiecare an s-au înregistrat rezultate 
meritorii.

Conform informaţiilor  furnizate  de către instituţia  evaluată,  studenţii  au participat  la numeroase 
cercuri ştiinţifice, la diverse simpozioane şi manifestări ştiinţifice, olimpiade, concursuri la nivel 
naţional şi internaţional, au dezvoltat activităţi cultural – educative. 

Creşterea calităţii vieţii studenţilor reprezintă o preocupare permanentă a conducerii universităţii şi 
facultăţilor. 

S-a  constatat  o  colaborare  eficientă  între  studenţi  şi  conducerea  universităţii,  prin  intermediul 
studenţilor  membri  în  Senat.  Astfel,  studenţii  sunt  implicaţi  activ  în  luarea  deciziilor,  prin 
participarea lor la şedinţele Senatului şi respectiv Biroului senatului, fiind consultaţi în adoptarea 
deciziilor,  care îi  privesc în mod direct,  precum: acordarea burselor,  organizarea şi funcţionarea 
căminelor,  dezvoltarea  infrastructurii  IT  deschise  studenţilor,  atragerea  de  viitori  studenţi  prin 
acţiuni de popularizare a universităţii pe plan local şi naţional, stabilirea cuantumului taxelor .

B4. Activitatea de cercetare

În cadrul  Universităţii  „George Bacovia” din Bacău,  fiecare  colectiv  al  Departamentului 
Didactic şi de Cercetare Ştiinţifică dispune de plan de cercetare propriu, inclus în planul strategic al 
facultăţii şi, respectiv al Universităţii, atestat prin documente. 

În general,  activitatea de cercetare este organizată la nivelul colectivelor componente ale 
departamentului didactic şi de cercetare ştiinţifică.  La acest nivel se întocmesc anual planuri  de 
cercetare prin care  sunt fixate temele de cercetare, termenele de finalizare şi modul de valorificare 
a rezultatelor obţinute. 

Aşa  cum  rezultă  din  situaţiile  prezentate,  ariile  tematice  ale  cercetării  ştiinţifice  sunt 
compatibile cu domeniile şi specializările de licenţă şi master supuse evaluării. Potrivit uzanţelor 
Universităţii, şi planurilor de cercetare ale colectivelor, fiecare cadru didactic angajat cu normă de 
bază desfăşoară cercetare ştiinţifică reprezentând circa 25% din activitatea  normată. Pentru fiecare 
an calendaristic, cadrele didactice ale Universităţii au obligaţia să-şi redacteze fişa individuală de  
cercetare în  care  sunt  menţionate  toate  activităţile  de  această  natură  planificate  pentru  anul 
respectiv. Pe seama acestor fişe (care se depun la şeful de colectiv), se elaborează situaţia privind 
realizarea  planurilor  de  cercetare  ale  colectivelor  didactice.  La  sfârşitul  fiecărui  an,  se  face 
evaluarea rezultatelor individuale ale cercetării, precum şi a celor de la nivel de colectiv, facultate şi 
Universitate. 

Pentru valorificarea cât mai bună a rezultatelor cercetării ştiinţifice individuale şi colective 
ale  cadrelor  didactice,  acestea  participă  frecvent  la  conferinţe,  simpozioane  şi  sesiuni  ştiinţifice 
organizate  de  Universitatea  “George  Bacovia”,  de  C.C.I.A.  Bacău,  Universitatea  din  Bacău, 
Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Academia de Studii Economice Bucureşti, Universitatea Comercial 
Cooperatistă din Chişinău, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj, Universitatea „Dunărea de 
Jos” Galaţi etc.

În acelaşi  timp,  potrivit  fişelor individuale  de cercetare,  cadrele  didactice au publicat,  în 
edituri şi reviste de specialitate, manuale, monografii şi articole.
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Din  analiza  activităţii  de  cercetare  rezultă  că,  în  perioada  2003  -  2007,  cele  46  cadre 
didactice ale Universităţii au publicat în edituri un număr de 88 de monografii şi tratate, ceea ce 
înseamnă o medie de 1.91 cărţi pe persoană. Numărul  articolelor publicate în buletine şi anale  
ştiinţifice de aceleaşi cadre didactice s-a ridicat, în aceeaşi perioadă, la 219,  la o persoană revenind 
în medie circa 4.76 articole scrise in perioada raportată, sau 0.95 articole pe persoană şi an. 

Acestora li se adaugă un număr de încă 41 articole publicate în reviste de specialitate, ceea 
ce înseamnă o medie de 0.18  articole pe persoană şi an .  În ceea ce priveşte situaţia  studiilor  
publicate în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale, cadrele didactice au publicat în 
volumele  unor  conferinţe  naţionale  şi  internaţionale un număr  de  încă  119 de  studii,  ceea  ce 
înseamnă 0.51 articole pe persoană şi an.

În ce priveşte activitatea de cercetare în cadrul granturlor obţinute prin competiţie,   sau a 
contractelor  încheiate  cu  reprezentanţi  ai  mediului  social  şi  de afaceri  ,  realizările  Universităţii 
“George Bacovia” sunt mai de grabă modeste.  Se recomandă conducerii universităţii să adopte 
urgent măsuri de vitalizare a acestei componente a activităţii academice desfăşurate în cadrul 
instituţiei.

Din anul universitar 1994/1995, instituţia a organizat anual conferinţe ştiinţifice, sesiuni de 
comunicări, mese rotunde etc. Astfel, anual sunt organizate Zilele Universităţii “George Bacovia”. 
Cu  această  ocazie  sunt  programate  sesiuni  de  comunicări  ştiinţifice,  mese  rotunde,  sesiuni  de 
comunicări  ale  cercurilor  ştiinţifice  studenţeşti  etc.  În  cadrul  acţiunilor  ECOTEH organizate  la 
nivelul Judeţului Bacău în colaborare cu Prefectura, Consiliul Judeţean, C.C.I.A. şi F.P.S. Bacău, 
Universitatea a participat la toate manifestările. În ultimii cinci ani calendaristici, Universitatea a 
organizat următoarele manifestări ştiinţifice:

• Simpozionul  Noi  dimensiuni  ale  gestiunii  economico-financiare  în  economia 
concurenţială  în perioada 25-26 octombrie 2003;

• Simpozionul internaţional Ştiinţele economice în perspectiva integrării europene  în 
perioada 9-10 decembrie 2004;

• Simpozionul internaţional  Inter and Transdisciplinarity in Scientific Research  în 
perioada 15-16 decembrie 2005;

• International  Conference  Economic Integration and Social  Change  în  perioada 
19-20 mai 2006;

• The 9 th ISINI Conference Managinal Global Changes and Challenges  în perioada 
22-26 august 2007.

La fiecare din aceste manifestări au participat cadre didactice de la Universitatea Cooperatist 
Comercială Moldova din Chişinău, cu care Universitatea „George Bacovia” Bacău are încheiat un 
acord de cooperare. De asemenea, după cum se poate constata din conţinutul programelor, la aceste 
manifestări au participat cadre didactice şi cercetători de la universităţi de prestigiu din ţară şi din 
afară (Universita degli Studi di Perugia, European University College Brussels, Business College 
Cyprus, University of Kent, U.K. etc.).

Comunicările sunt publicate în „Buletinul Ştiinţific” al Universităţii, publicaţie cu ISSN şi 
recunoscută de CNCSIS.
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Secţiunea C. Managementul calităţii

C1. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

În universitate există o comisie centrală de asigurare a calităţii,  iar la nivelul facultăţilor 
există  comisii  pe  programe de  studii.  Comisia  centrală  de asigurare  a  calităţii  identifică  repere 
cantitative şi calitative prin comparaţii cu alte universităţi din ţară şi din străinătate.  Benchmarking-
ul  are  în  vedere  două  universităţi  româneşti  („Al.  I.  Cuza”  Iaşi  şi  ASE Bucureşti),  în  care  se 
regăsesc aproape toate specializările noastre, şi trei universităţi din Europa (Université des Sciences 
et Technologies de Lille - Franţa, Haute Ecole de la Proince de Liege – Belgia şi Plantijn Hogescool 
-  Antwerp  –  Olanda).  De asemenea,  Comisia  centrală  de  asigurare  a  calităţii  este  implicată  în 
proiecte la nivel national si international, un exemplu fiind proiectul ARACIS – NEQ Network for 
Quality Assurance in Higher Education.

Planul strategic al instituţiei  conţine un capitol dedicat politicilor universităţii centrate pe 
calitate, pentru fiecare dintre ele fiind precizate mijloacele de realizare.

Politicile şi strategiile sunt activate în fiecare compartiment, stimulând participarea fiecărui 
cadru didactic precum şi a studenţilor la transpunerea lor în practică. Sarcinile fiecărui salariat al 
Universităţii  sunt  strict  corelate  cu  programele  de  asigurare  a  calităţii.  La  acordarea  salariilor, 
premiilor şi celorlalte stimulente precum şi promovarea în funcţii superioare se ţine seama de modul 
de realizare a programelor de asigurarea calităţii educaţionale.

C2. Monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii

În Universitatea „George Bacovia” din Bacău există şi se aplică un regulament privitor la 
iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu.
În  ceea  ce  priveşte  existenţa  şi  aplicarea  regulamentului  privitor  la  iniţierea,  aprobarea, 
monitorizarea  şi  evaluarea  periodică  a  programelor  de  studiu  în  cadrul  Universităţii  “George 
Bacovia” din Bacău s-au constatat următoarele:

• regulamentul există şi se aplică ;
• regulamentul   este   asociat   cu   un   sistem   de monitorizare a  
            programelor de studiu, pe bază de informaţii şi date ;
• regulamentul  şi  monitorizarea  sunt  asociate  cu evaluări periodice, cel 
            puţin anuale, ale calităţii pe fiecare program de studiu şi pe instituţie ;

În ceea ce priveşte corespondenţa  dintre diplome  şi calificări programele de studii şi diplomele 
sunt elaborate şi emise în conformitate cu cerinţele calificării universitare. Programele de studii 
sunt revizuite  periodic  prin comparaţie  europeană şi internaţională  pe baza unui set  de nivele 
profesionale de reper (benchmarks), pentru a corespunde dinamicii pieţei calificărilor universitare 
şi profesionale.

Universitatea  „George  Bacovia“  din  Bacău  şi  facultăţile  fac  publice  informaţii  privitoare  la 
programele de studii,  calificări,  personal didactic,  taxe de şcolarizare,  diplome emise, facilităţi 
oferite studenţilor,  pe care le diseminează fie prin afişarea pe pagina web a universităţii/facultăţii/
departamentului,  panouri publicitare, sau prin editarea de Buletine informative. Informaţia este 
comparabilă  cantitativ  şi  calitativ  cu  cea  oferită  de  universităţile  din  Spaţiul  European  al 
Învăţământului Superior.
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C3. Proceduri de evaluare a rezultatelor învăţării

În  Universitatea „George Bacovia" din Bacău există un Regulament privind examinarea şi 
notarea studenţilor. Regulamentul este însoţit de proceduri, tehnici şi metode concrete de aplicare, 
care sunt aduse la cunoştinţa tuturor celor implicaţi.

 La examinarea acestora participă, pe lângă titularul cursului,  şi un alt cadru didactic de 
specialitate (de regulă asistentul care a efectuat activitatea de seminar sau laborator). Atunci când se 
consideră  necesar,  la  examinare  participă  şi  un  cadru  didactic  cu  funcţie  de  conducere  în 
Universitate şi cu pregătire în domeniu. La examinare poate participa un  cadru didactic invitat de la 
o altă instituţie de învăţământ superior de acelaşi profil.

Fiecare  curs  este  astfel  proiectat  încât  să  îmbine  predarea,  învăţarea  şi  examinarea. 
Procedeele de examinare şi evaluare a studenţilor sunt centrate pe rezultatele învăţării şi anunţate 
studenţilor din timp şi în detaliu. Conţinutul programelor analitice ale disciplinelor din planul de 
învăţământ este pus la dispoziţia studenţilor la începutul fiecărui an universitar.

 

C4. Proceduri de evaluare a calităţii corpului profesoral

În  ceea  ce  priveşte  raportul  dintre  numărul  de  cadre  didactice  şi  studenţi, universitatea 
stabileşte acel raport, pe care îl consideră ca optim pentru obiectivele şi nivelul propriu al calităţii 
academice, între numărul de cadre didactice titulare cu norma de bază în universitate şi numărul 
total de studenţi înmatriculaţi. În evaluarea calităţii se consideră că un cadru didactic are norma de 
bază într-o singură universitate. Raportul optim dintre numărul de cadre didactice şi numărul de 
studenţi se fixează în funcţie de calitatea predării şi învăţării, dar şi în funcţie de calitatea cercetării. 
În stabilirea raportului  sunt avute  în vedere niveluri  superioare ale  calităţii  predării,  învăţării  şi 
cercetării,  prin  comparaţie  cu  universităţi  performante  din  ţară  şi  din  străinătate.  Sunt  aplicate 
consecvent procedee de stabilire a unui set de nivele profesionale de reper (benchmarking) şi sunt 
realizate comparaţii.

 Raportul: numărul de cadre didactice cu norma de bază în universitate/ număr de studenţi 
studii de licenţă =1/32. 

Evaluarea  calităţii  corpului  profesoral  la  Universitatea  Constantin  “George Bacovia” din Bacău 
constă în:

• Evaluarea colegială;
• Evaluarea personalului didactic de către studenţi;
• Evaluarea de către managementul universităţii.

În ceea ce priveşte evaluarea colegială universitatea a adoptat un Regulament de evaluare colegială 
în care sunt descrise modalităţile de evaluare privind activitatea didactică şi de cercetare. Evaluarea 
colegială este organizată periodic, fiind bazată pe criterii generale şi pe preferinţe colegiale. Există, 
în  cadrul  universităţii,  pentru  fiecare  catedră  şi  departament,  o  comisie  de  evaluare  anuală  a 
performanţelor  didactice  şi  de cercetare  ale fiecărui  cadru didactic/cercetător  şi  un raport  anual 
privind calitatea personalului didactic şi de cercetare.

Există, în cadrul universităţii, un Regulament de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi. 
Există un formular de evaluare de către studenţi a tuturor cadrelor didactice, aprobat de Senat, care 
se aplică opţional după fiecare ciclu semestrial de instruire şi ale cărui rezultate sunt confidenţiale, 
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fiind accesibil  doar decanului,  rectorului  şi  persoanei  evaluate.  Evaluarea  de către  studenţi  este 
obligatorie.  Rezultatele  evaluării  cadrelor  didactice  de  către  studenţi  sunt  discutate  individual, 
prelucrate  statistic,  pe  catedre,  facultăţi  şi  universitate,  şi  analizate  la  nivel  de  facultate  şi 
universitate în vederea transparenţei şi a formulării de politici privind calitatea instruirii.

Cadrele didactice  se autoevaluează anual şi sunt evaluate anual de către şeful de catedră, pe 
baza fişei de evaluare a cadrelor didactice. Universitatea dispune de un formular de evaluare anuală 
multicriterială a fiecărui cadru didactic şi de un sistem de clasificare a performanţelor în predare, 
cercetare şi servicii aduse instituţiei şi comunităţii.  Promovarea personalului didactic depinde de 
rezultatele evaluării, în care sunt avute în vedere şi rezultatele evaluării colegiale şi ale celei făcute 
de studenţi. Folosirea informaţiilor obţinute se folsesc si la stabilirea nivelului de salarizare.

C5. Accesibilitatea resurselor destinate învăţării

Universitatea  asigură  spaţii  de  învăţământ  şi  cercetare  care  corespund  specificului 
activităţilor  desfăşurate,  prin  săli  de  predare,  laboratoare  didactice  şi  centre  de  cercetare  în 
concordanţă cu normele tehnice de siguranţă şi igienico-sanitare în vigoare, inclusiv spaţii pentru 
cazare şi activităţi sportive in inchiriere.

Dotarea sălilor de curs şi a laboratoarelor corespunde exigenţelor învăţământului superior şi 
cercetării ştiinţifice. Sălile de laborator de informatică dispun de calculatoare moderne, de ultimă 
generaţie, echipate cu soft-uri corespunzătoare .

Universitatea  asigură  resurse  de  învăţare  (manuale,  tratate,  referinţe  bibliografice, 
crestomaţii, antologii etc.) pentru fiecare program de studiu în biblioteci, centre de resurse etc. în 
format  clasic  sau electronic,  în  mod gratuit.  Toate  programele  de studiu dispun de un fond de 
resurse de învăţare îndestulător pentru nevoile de informare ale studenţilor şi cadrelor didactice.

Din fişierul privind dotarea cu material bibliografic a Universităţii (care poate fi accesat cu 
ocazia  evaluărilor  la  faţa  locului)  rezultă  că  peste  90% din  lucrările  existente  în  bibliotecă 
constituie material  bibliografic reprezentat  de  titluri de carte sau cursuri universitare de dată 
recentă. În felul acesta, absolut toate disciplinele din planurile de învăţământ sunt acoperite cu titluri 
de cursuri şi alte cărţi de specialitate. În plus, studenţii au la dispoziţie (pe calculatoarele special 
achiziţionate în acest scop) şi suporturi de curs pe format electronic (elaborate de cadrele didactice 
titulare din Universitate).

Fiecare masă din sala de lectură este dotată cu calculatoare, conectate în reţea intranet, care 
asigură accesul la un server unde sunt arhivate sub formă digitală cursurile, caietele de seminar şi 
lucrări practice elaborate de personalul didactic al Universităţii, precum şi cu o serie de cărţi sau 
tratate achiziţionate pe suport digital de la alte biblioteci din ţară sau din afara ţării.

Prin  Contractul  de  şcolarizare,  universitatea  se  obligă  să  asigure  suporturile  de  curs  şi 
materialele didactice necesare instruirii individuale a studenţilor.

Alături  de posibilitatea  accesului  electronic  la  suporturile  de curs,  biblioteca  dispune de 
circa 6.045 titluri de carte, respectiv peste 15.560 de volume, astfel încât disciplinele prevăzute în 
planurile de învăţământ sunt acoperite cu material bibliografic, numărul de exemplare trebuind însă 
să crească.   De asemenea,  la dispoziţia  studenţilor şi cadrelor didactice din Universitate  se află 
publicaţiile (nominalizate anterior) asigurate printr-un mare număr de  abonamente anuale la reviste 
de  specialitate.  Prin  intermediul  acestora  sunt  create  condiţiile  pentru o informare  operativă  cu 
ultimele noutăţi în domeniu. 

Universitatea  dispune  de  resurse  financiare  care  asigură,  pe  lângă  finanţarea  activităţii 
curente şi finanţarea  obiectivelor din planul strategic/operaţional. Bugetul de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2008 a fost prezentat .

Universitatea are un Regulament de acordare a burselor şi altor forme de sprijin material 
pentru studenţi.  Tipurile  de burse care se pot acorda sunt:  de performanţă,  de merit,  de studiu, 
sociale 
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C6. Sisteme de informaţii

În  urma  analizei  aspectelor  sistemul  de  informaţii  şi  funcţionalitatea  acestuia,  la  nivelul 
Universităţii  „George  Bacovia”  din  Bacău,  comisia  de  evaluare  instituţională  a  constatat  că 
Universitatea are un sistem informatic care facilitează colectarea şi prelucrarea datelor. Ca membră 
a  Asociaţiei  Facultăţilor  de  Economie  din  România  (AFER),  Universitatea  are  asigurată  în 
permanenţă baza de date pentru efectuarea de comparaţii pe linia asigurării calităţii pentru cea mai 
mare parte a specializărilor sale.

C7. Informaţia publică

În urma analizei aspectelor privind informaţia publică la nivelul furnizorului de servicii de educaţie, 
comisia de evaluare instituţională a constatat următoarele:

• universitatea şi facultăţile fac publice informaţii privitoare la programele de studii, 
calificări,  personal  didactic,  taxe  de  şcolarizare,  diplome  emise,  facilităţi  oferite 
studenţilor;

• diseminarea  informaţiilor  se  realizează  prin  afişarea  pe  pagina  web  a 
universităţii/facultăţii/departamentului,  panouri  publicitare,  sau  prin  editarea  de 
Buletine informative. 

Informaţia  este  comparabilă  cantitativ  şi  calitativ  cu  cea  oferită  de  universităţile  din  Spaţiul 
European al Învăţământului Superior.

C8. Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei

În urma analizei procesului de asigurare a calităţii la nivelul furnizorului de servicii de educaţie, 
comisia de evaluare instituţională a constatat următoarele:

• Privind funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei:

o regulamentele şi activităţile de evaluare privind calitatea educaţiei au fost elaborate 
şi aprobate de Senatul universitar;

o Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  prezintă senatului Raportul  anual de 
evaluare  internă  şi  în  urma  dezbaterilor  se  întocmeşte  un  plan  de  ameliorare  a 
disfuncţionalităţilor constatate;

o instituţia  implementează  permanent  măsurile  de  îmbunătăţire  a  calităţii  educaţiei 
propuse de comisie  şi colaborează cu alte universităţi  din ţară sau din străinătate 
pentru identificarea şi adoptarea bunelor practici în domeniile de calitate;

o există preocupare pentru colaborarea cu alte universităţi din ţară sau din străinătate 
pentru identificarea şi adoptarea bunelor practici în domeniile de calitate.
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3. Concluzii
În  urma  desfăşurării  procesului  de  evaluare,  membrii  echipei  de  evaluare  instituţională 

externă semnalează următoarele aspecte:
• în universitate există implementat un sistem al calităţii, după structurile recomandate 

în Metodologia ARACIS, multe cadre didactice fiind antrenate în procesul de evaluare 
internă,  contribuind  astfel  la  dezvoltarea  unei  culturi  a  calităţii  în  comunitatea 
universitară;

• există dorinţa implementării metodologiilor necesare în managementul academic, însă 
aplicarea  este  destul  de  înceată  şi  greoaie,  deoarece  lipsesc  adesea  procedurile  de 
aplicare;

• instituţia  implementează  permanent  măsurile  de  îmbunătăţire  a  calităţii  educaţiei 
propuse de comisie şi colaborează cu alte universităţi din ţară sau din străinătate pentru 
identificarea şi adoptarea bunelor practici în domeniile de calitate;

• există preocupare pentru colaborarea cu alte universităţi  din ţară sau din străinătate 
pentru identificarea şi adoptarea bunelor practici în domeniile de calitate.

• senatul  Universităţii  George  Bacovia  din  Bacău  se  axează  atat  pe  problematica 
managementului  academic  (conţinut  al  procesului  de  predare-învăţare,  cercetare 
ştiinţifică),  cât şi pe probleme administrative;

• infrastructura academică este suficientă, ţinând seama de numărul mic de studenţi;
• există softuri moderne şi performante pentru activitatea de învăţământ şi cercetare a 

cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor;
• nu există granturi de cercetare câştigate prin competiţii;
• numărul de studenţi care revin unui cadru didactic este destul de mult peste normele 

impuse de asigurarea unui nivel de calitate corspunzător pentru activitatea didactică;
• există  programe  europene  de  tip  ERASMUS-SOCRATES,  etc  pentru  a  favoriza 

mobilităţi  şi  schimburi  de  studenţi  şi  cadre  didactice  cu  structuri  similare  de 
învăţământ şi cercetare din Uniunea Europeană;

• angajatorii din zonă (publici sau privati) salută înfiinţarea acestei instituţii. Instituţiile 
pe care le reprezintă au in general contracte cu Universitatea „George Bacovia” din 
Bacău  pentru  programe de  practică.  Mulţi  dintre  studenţi  rămân  să  lucreze  pentru 
aceste instituţii şi o mare parte dintre aceştia ajung să lucreze in funcţii de conducere. 
De  la  programul  de  Asistenţă  socială sunt  studenţi  care  muncesc  ca  voluntari  în 
programe de ajutor social, zona fiind una în care aceste activităţi sunt foarte necesare. 
Angajatorii  apreciază  in  mod  deosebit  şi  programele  de  master  care  îi  ajuta  să-şi 
perfecţioneze personalul.

4. Recomandări
În  urma  procesului  de  evaluare  externă  instituţională,  Comisia  de  evaluare  recomandă 
următoarele:

• realizarea unor acorduri de cooperare cu universităţi  din Uniunea Europeană şi alte 
state;

• pentru Compartimentul  de asigurare a calităţii  şi  Compartimentului  de Audit  ca pe 
lângă persoanele existente să se mai angajeze personal calificat;

• creşterea  numărului  de  granturi  de  cercetare  câştigate  prin  competiţii  (CNCSIS, 
consorţii de proiecte europene etc);

• angajarea prin concurs a unui număr corespunzător de cadre didactice cu normă de 
bază în universitate, asfel încât să se poată ajunge, pe de o parte la un raport optim al 
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numărului  de  studenţi  pe  cadru  didactic,  iar  pe  de  altă  parte,  pentru  a  se  reduce 
numărul de norme aferente unui cadru didactic titular;

• creşterea  componentei  de  cercetarea  ştiinţifică  în  cadrul  Universităţii  „George 
Bacovia” din Bacău şi punerea în valoare a competitivităţii acesteia prin participarea 
mai intensă la competiţiile naţionale şi internaţionale de granturi şi proiecte;

• încheierea unor acorduri  de cooperare cu universităţi  europene, fie bilaterale,  fie în 
cadrul programelor europene Socrates-Erasmus, Leonardo, Lingua etc., nu doar pentru 
creşterea  mobilităţii  studenţilor  şi  cadrelor  didactice,  ci  şi  pentru  compatibilizarea 
programelor proprii de învăţământ cu programele similare din universităţi europene;

• creşterea  numărului  de  articole  în  publicaţii  clasificate  ISI,  în  cazul  domeniilor 
specifice universităţii; 

• imbunătăţirea fondului de carte prin creşterea numărului de abonamente la publicaţii 
româneşti şi străine, precum şi a numărului de cărţi de specialitate.

• de  asemenea,  pentru  stabilizarea  excelenţei  în  calitate,  recomandăm  mobilizarea 
eforturilor pentru stabilizarea unui mai mare număr de criterii, standarde şi indicatori 
de performanţă îndepliniţi la nivelul ref l, trecerea a cât mai mulţi la nivelul ref 2 şi 
consultarea universităţilor din ţară şi străinătate similare ca profil şi mărime pentru a 
introduce nivele proprii suplimentare (ref 3, etc.).

Pe baza celor constatate de noi şi prezentate în prezentul raport considerăm că Universitatea  
„George Bacovia” din Bacău prezintă un grad relativ ridicat de încredere în ceea ce priveşte  
calitatea  activităţilor  derulate  în  planul  educaţiei,  şi  unul  de  încredere  limitată  în  domeniul  
cercetării  ştiinţifice,  fiind necesară îndeplinirea şi completarea planului de măsuri menţionat  
mai  sus.  În  concluzie,  considerăm  că  se  poate  acorda  calificativul  global  de  încredere  cu 
programarea unei vizite după un an de la aprobarea prezentului raport pentru a verifica modul  
ăn  care  planul  de  măsuri  necesare  ameliorării  activităţii  a  fost  conceput  şi  pus  în practică,  
precum şi pentru a constata progresele înregistrate.

Director de misiune: Prof.univ.dr. Adrian LUNGU

Coordonatorul echipei de experţi evaluatori: Prof.univ.dr. Eugeniu ŢURLEA
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