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REGTILAMENTUL DE ORGANIZARE $I FT]NCTIONARE
A COMISIEI PENTRU STRATEGII $I MONITORIZAREA PROGRAMELOR DE
MANAGEMENT ALE CONSILIULTI DE ADMINISTRATIE

Art.l. DISPOZITII

GENERALE

Comisia pentru strategii gi monitorizarcaptogtamelor de management ale Consiliului

de Administra{ie este un organism permanenl

specializat al Senatului Universitdtii ,,Petru

Maior" din firgu Mureq, constituit ?nbaza prevederilor Legii Educa{iei Na{ionale nr.l/2011,
aCarlei Universitdtji ,,Petru Maior" qi a RegulamenJului de desfigurare aactivitE{ii Senatului
UPM.

Art.z. STRUCTURA $I ALEGEREA MEMBRILOR

l.

Comisia

pentru

strategii

qi

monitorizarea programelor de management ale

Consiliului de Administralie este formatd din 4-5 membrii, din care 1 sau 2 dintre membri
sunt studen{i;

2. Membri Comisiei sunt aleqi dintre cadrele didactice qi studen{ii universitSlii
reprezentali in Senat, prin votul direct qi secret al tuturor cadrelor didactice qi studen{ilor care

formeazl Senatul UPM;

3.

Preqedintele Comisiei este ales din cadrul membrilor care formeazdaceastd comisie

prin votul direct gi secret al acestora.

4. in cazulvacantdrii

sau demiterii unui membru din cadrul comisiei se procedeazdla

alegeri parliale conform principiului enunfat in prezentul articol, aliniatulnr.2

5. Durata mandatului Comisiei pentru programe de studiu este egalE cu durata
mandatului Senatului.

Art.3. ATRIBUTIILE PRE$EDINTELUI COMISIEI
Preqedintele comisiei are, in principal, urmdtoarele atribufii:

a" conrrCIac[ gi conduce gedin{ele comisiei;

b. stabilegte ordinea
c.

de

zi a qedin{elor comisiei;

urmdreqte buna desfrgurareaa activitdlilor comisiei;

d. propune spre aprobare Senatului universitdlii modificarea componen{ei comisiei,
excluderea unor membri care absenteazl nemotivat de la 3 (trei) gedin{e consecutive;

e. aprobd participarea in calitate de invitat la qedin{ele comisiei

a cadrelor didactice

din cadrul universitdlii;

f.

asigurd pdstrarea tuturor documentelor qi materialelor ?naintate comisiei precum

qi a tuturor documentelor realizate de comisie;

g. prezintdperiodic, in ta.ta Senatului universitdfii, rapoartele de monitorizare

qi de

control.

Art.4. ATRIBUTIILE COMISIEI
1. Comisia are ca atribu{ie principald coordonarea ac{iunilor de monitorizrrre

a

programelor de management ale Consiliului de Administra{ie.

2. Pentru ducerea la indeplinire a misiunii, Consiliul de Administra{ie va transmite
Comisiei procesele verbale/minutele reuniunilor Consiliului de Administra{ie.

3. Principalele atributii,

care decurg din misiunea s4 sunt:

a. verificd gi evalueazd gradul de indeplinire

a contractului de management incheiat

de Rector cu Senatul universitar;

b, discut6 qi avizeaz\, prin raport, capitolele care

ii revin din raportul anual al

Rectorului, potrivit domeniului ei de competen{d. Raportul comisiei consemne.vd aprobarea
sau respingerea prin votul majoritnfii membrilor acesteia a activit5tii conducerii executive ?n

raport cu Programul Managerial gi Contractul de Management semnat cu Preqedintele
Senatului universitar qi poate consemna eventuale puncte de vedere divergente cu raportul
Rectorului sau recomanddri pentru imbundtdfirea acestei activit6{i;

La qedinfa de analizd in comisie a raportului anual al Rectorului sunt invitati Rectorul
universitdlii gi Pregedintele Senatului universitar;

c.

intocmegte rapoarte pe probleme specifice, ca urmare a unor analize dispuse de

Senaful universitar. In{isroa acestor analize poate sI fie ufinarea unor sesizdri interne sau din

exteriorul universitilii, sau autosesizdri ale Senatului universitd{ii. Pentru autosesizare sunt
necesare semn[turile a cel putin 2 membri ai

Biroului Senatului sau a cel putin 10 membri ai

Senatului universitar.

d.

Rapoartele de la

lit. c) sunt prezentate Senatului universitar, care le supune

aprobdrii impreund cu mdsurile propuse,

in

conformitate

cu prevederile legale.

aprobarea lor, rapoartele Senatului universitar sunt documente publice.

Dupd

e.

elaboreazd documentafia justificativd pentru propunerea

de demitere

a

rectorului, in condi{iile specificate prin contractul de management;

f.

elaboreazd documente interne cu propuneri pentru matefializarea strategiilor

in

conformitate cu misiunea comisiei;

g.

intocmegte raportul anual privind activitatea Comisiei.

Art.s. FUNCTIONAREA COMISIEI
1. Comisia se intrunegte la solicitarea Preqedintelui acesteia sau a Pregedintelui
Senatului ori de cdte ori se considerd cd este necesar pentru ?ndeplinirea unor atribu{ii curente
sau sarcini trasate de conducerea Senatului universitar.

2. Convocarea

se faee prin e-mail, transmis tuturor membrilor convoca{i cu cel pu{in 3

zile iaainte de data intrunirii.

3. Comisia in ansamblu

estc legal constituitd ?n prezen{a a cel pu{in 213 din membrii

sdi.

4. intdlnirile Comisiei pot avea loc gi in mediul virfiral, cu condi{ia sd fie asigurat
suportul tehnic de comunicare intre participan{i.

5. Materialele redactate, discutate sau

avizate ?n Comisie, care urmeazd a

fi

discutate

qi aprobate in urmdtoarea qedinfd a Senatului universitar, vor fr inaintate Biroului Senatului
universitar cu cel pu{in o sdptdm6nS ?nainte de data programatii pentru desftgurarea acesteia.

6. Lucririle Comisiei

se desfiqoard

in plen sau prin activrtilli individuale pe baza unui

program propriu, stabilit la inceputul fiecdrui an universitar, cu respectarea prezentului
regulament. De reguld, Comisia se reunepte cel pu{in

o dati pe

1un6, ?nainte

de

qedinJa

ordinard a plenului Senafului universitar, pentru a rcdacta sau, dupd caz, dezbate qi pregdti
materialele care ?i revin, ca umare atribu{iilor specifice.

7. La gedin{ele Comisiei pot participa, cainvitatri,

fiard drept de

vot, reprezentanfi ai

conducerii executive sau ai Consiliului de Administra{ie.

8. Preqedintele Senatului universitar poate participa la qedin{ele Comisiei,coordondnd
activitatea Comisiei, conform Regulamentului de organizare gi func{ionare a Senatului.

9. HotdrArile, recomanddrile sau punctele de vsdere ale Comisiei se adopt[ cu
majoritatea simpld de voturi a membrilor comisiei prezenti

la

gedin{5, prin

vot

deschis.

Cvorumul necesar este de 213 din numdrul total al membrilor.

10. La reuniunile la care nu

se impune

un avizprin vot al Comisiei, cvorumul nu este

necesaf.

ll.

La desfiiqurarea gedin,telor

?n

mediul virtual, membrul desemnat ( sau secretarul

comisiei) are obligafia de contabilaare a voturilor.

12. Rapoartele, hotdrdrile, recomand[rile sau punctele de vedere ale Comisiei sunt
prezentate Senafului universitar de cdtre Preqedintele

Comisiei sau de un alt

membru

desemnat de cdtre Pregedinte.

Art.6. DISPOZITII FINALE
1. Prezentul Regulament intrd

Universitlfii

in

vigoare

la

data aprobdrii de cltre

Senatul

,,Petru Maior "din Tirgu Mureg;

2. Modificarea Regulamentului de funclionaro

a Comisiei

pentru Monitorizarea

Programelor de Management ale Consiliului de Administrafie (CMPMCA) se face prin
Hotdrdre a Senatului Universitdfii ,, Petru Maior" din firgu Mureg.

Prezentul regulameat a fost aprobat ?n qedin{a SsnaJului dia daJa de 19.01.2015.

Prof.

