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Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1.
(1) Consiliul de Administraţie este structura de conducere operativă a Universităţii.
(2) Consiliul de Administraţie este alcătuit din Rectorul, Prorectorii şi Directorul General
Administrativ al Universitatii, Decanii Facultatilor, un reprezentant al studenţilor de limbă română și un
reprezentant al studenților de limbă maghiară.
(3) Are statutul de invitat permanent al Consiliului de administrație, președintele Senatului
universității. În cadrul universităților unde salariații sunt organizați în sindicat, un reprezentant al acestuia participă,
în calitate de observator, la ședințele consiliului de administrație.
(4) Consiliul de Administraţie este condus de către Rector.

Art. 2.
(1) Mandatul Consiliului de Administraţie este de 4 ani.
(2) Durata mandatului unui membru al Consiliului de Administraţie, cadru didactic sau de
cercetare, este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii într-un alt mandat.
(3) Durata mandatului unui membru al Consiliului de Administraţie, student, este stabilita prin
regulamentul de desemnare a studentilor reprezentanti dar nu poate depasi 4 ani. Mandatul încetează
odată cu încetarea calităţii de student.
Art. 3.
(1) Şedinţa de constituire a Consiliului de Administraţie este convocată de Rector, în termen de
10 zile lucratoare de la validarea de către Senat a noilor Prorectori şi a noilor Decani.
(2) În şedinţa de constituire, Consiliul de Administraţie stabileşte: programul de lucru curent și
termenele pentru elaborarea programului operational si a planului strategic al Universitatii.

Capitolul II. Organizarea şi funcţionarea Consiliului de
Administraţie
Art. 4.
(1) Consiliul de Administraţie lucrează în şedinţe săptămânale, ordinare, convocate de către
rector sau de către 1/3 dintre membrii Consiliului de adminsitrație. La nevoie, se pot convoca, de către
rector, ședințe extraordinare. Transmiterea convocării se realizează telefonic, prin secretariatul
rectoratului.
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(2) Pentru desfăşurarea unei şedinţe a Consiliului de Administraţie, este necesar un cvorum de
cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.
(3) În situația în care un membru de drept al Consiliului de Administrație lipsește motivat, el va
putea fi înlocuit de persoana desemnată de acesta, cu acordul rectorului, care se găsește în ordinea
ierarhică imediat inferioară (prodecan, vicepreședinte ligă studențească, etc);
(4) Sedintele Consiliului de Administraţie sunt conduse de către Rector sau, în absența
acestuia, de către un Prorector desemnat de rector;
(5) La şedintele Consiliului de Administraţie pot participa invitaţi: personal didactic, personal
didactic auxiliar, personal administrativ, studenţi sau persoane din afara Universităţii, în funcţie de
necesităţi.
(6) Pentru problemele urgente, membrii Consiliului de administrație pot să recurgă la
consultarea prin mijloace electronice, decizia luată fiind ulterior asumată în următoarea ședință de
Consiliu de Administrație.
Art. 5.
(1) Şedinţele Consiliului de Administraţie nu sunt publice.
(2) Discuţiile din şedinţele Consiliului de Administraţie se vor consemna în procesul verbal de
şedinţă.
Art. 6.

(1) Consiliul de Administraţie adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a membrilor săi.
(2) Hotărârile Consiliului de Administraţie se fac publice pe pagina de internet a Universităţii,

atunci când sunt de interes pentru întreaga comunitate academică, în termen de cel mult trei zile
lucrătoare de la data adoptării acestora sau sunt trimise în scris persoanelor implicate, atunci când au un
caracter individual.
(3) Hotărârile Consiliului de Administraţie au putere executorie în Universitate. Atunci când se
referă la aria de atribuţii ale Senatului, aceste hotărâri trebuiesc luate în discuție în prima şedinţă a
Senatului.
(4) Membrii Consiliului de Administraţie care se află în conflict de interese pe un anumit subiect,
nu participă la vot.
(5) Membrii Consiliului de Administrație beneficiază de drepturile salariale și de indemnizația de
conducere prevăzute de Anexa II, cap. I pct. A și art. 9 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice, de Anexa 4 pct. 1 si Anexa 5, art. 2 pct. 4 din Legea nr.
63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din
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învățământ și de art. II, alin 4 din Legea nr. 283/2011, aceste drepturi putându-se modifica odată cu
apariția altor prevederi legislative.
Art. 7. Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt:
1) asigură conducerea operativă şi rezolvă problemele curente ale Universităţii;
2) asigură legătura dintre Universitate şi MEC, alte organisme ale administraţiei centrale şi ale
celei locale, instituţiile publice şi private;
3) înaintează Senatului, spre analiză şi decizie, propunerile privitoare la desfăşurarea activităţii
didactice, de cercetare şi administrative a Universităţii, atunci când competența de decizie
revine Senatului;
4) aplică hotărârile Senatului şi adoptă hotărâri sau măsuri care se impun pentru îndeplinirea
hotarârilor Senatului;
5) informează comunitatea academică cu privire la hotărârile proprii şi cu privire la cele ale
Senatului;
6) propune Senatului strategii ale Universităţii pe termen mediu şi lung şi politici pe domenii
de interes ale Universităţii;
7) stabileşte în termeni operaţionali bugetul Universităţii;
8) aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
9) aprobă operaţiunile financiare care depășesc plafoanelor stabilite de Senat;
10) administrează bunurile mobiliare şi imobiliare aflate în proprietatea Universităţii;
11) avizează toate materialele care urmează să fie supuse aprobării Senatului;
12) cooperează cu comisiile Senatului pentru realizarea atribuţiilor acestora;
13) propune structura şi componenţa Comisiei de etică și deontologie universitară a
Universităţii;
14) avizează propunerile pentru programe noi de studii și propune Senatului spre aprobare
organizarea acestora;
15) formulează, către Senat, propuneri de desfiinţare a programelor de studii care nu se mai
încadrează în misiunea Universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;
16) aprobă procedurile de derulare a anumitor activități pe baza regulamentelor existente;
17) aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare şi a
posturilor din celelalte state de personal ale Universităţii;
18) propune Senatului, spre aprobare, înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de
facultăţi/specializări, centre sau laboratoare de cercetare, clinici universitare;
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19) înaintează Senatului, spre aprobare, propunerile consiliilor facultăţilor privind condiţiile de
desfăşurare a examenului de admitere, planul de învăţământ, cifra de şcolarizare pentru
viitorul an universitar şi metodologia examenului de licenţă, precum şi orice alte propuneri
ale acestora, care sunt de competența Senatului;
20) înaintează Senatului spre aprobare statele de funcţii şi propunerile privind personalul
didactic asociat;
21) anunţă public concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare şi a
posturilor din celelalte state de personal ale Universităţii, conform legii;
22) aprobă, în condiţiile prevazute de lege, concediile fără plată ale personalul didactic şi de
cercetare titular, precum şi alte concedii fără plată solicitate;
23) aprobă condiţiile pentru suplinire colegială, propuse de Departamente şi avizate în Consiliile
Facultăţilor;
24) în cazuri bine justificate, aprobă întreruperea concediului legal, cu respectarea prevederilor
legale;
25) aprobă deplasările cadrelor didactice la manifestări științifice și, în limita fondurilor alocate
prin buget sau din fonduri extrabugetare, inclusiv prin contractele de cercetare ştiinţifică sau
prin sponsorizări, aprobă acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de
participare la manifestări ştiinţifice organizate în străinătate, ale personalului didactic şi de
cercetare din Universitate;
26) în condiţiile legii, face propuneri de sancţionare disciplinară a persoanelor din cadrul
Universităţii, pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de
muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare, care dăunează interesului
învăţământului şi prestigiului instituţiei și propune senatului Universității componența
comisiile de disciplină însărcinate să facă cercetarea disciplinară în asemenea cazuri;
27) stabileşte răspunderea materială a personalul didactic şi de cercetare, a personalul didactic
auxiliar, precum şi a celui de conducere, de îndrumare si de control din învăţământ, potrivit
legislaţiei muncii; aprobă deciziile de imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea
pagubelor şi a prejudiciilor de la salariatul în cauză, în afara de cazurile când, prin lege, se
dispune altfel;
28) aprobă componenţa comisiilor de susţinere a tezelor doctorat şi a disertaţiilor în cadrul
programelor de masterat;
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29) propune Senatului, spre aprobare, taxele pentru: depăşirea duratei de şcolarizare
prevăzută de lege, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor şi a altor
forme de verificare, care depăşesc prevederile planului de învăţământ;
30) aprobă reduceri, scutiri sau amânări de la plata taxelor, în acord cu regulamentul de taxe al
Universităţii;
31) aprobă, pe baza avizului favorabil al decanilor facultăţilor/directorului Şcolii doctorale,
cererile studenţilor de retragere, întrerupere, reînmatriculare, reluare a studiilor universitare.
32) propune Senatului, spre aprobare, criteriile specifice de acordare a burselor pentru studenţi,
precum şi cuantumul acestora;
33) aprobă transferul studenţilor, în cadrul Universităţii, de la o facultate la alta, ori către/de la
alte universităţi;
34) propune spre aprobare Senatului universitar premieri ale salariaţilor Universităţii;
35) aprobă taxe pentru activităţi de consultanţă sau de altă natură;
36) aprobă desfășurarea unor acțiuni de audit intern sau extern, pe departamente, servicii,
compartimente sau pe anumite arii de activitate internă a Universității
37) iniţiază demersuri pentru realizarea de consorţii şi fuziuni cu alte universităţi şi institute de
cercetare-dezvoltare, pe care le supune aprobării Senatului Universității.
38) atribuie sarcini de serviciu specifice, în funcție de competență și de necesitățile existente,
pentru rezolvarea problemelor curente;
39) în condiții excepționale, poate lua decizii cu aplicabilitate imediată și durată limitată care
altfel ar fi în competența Senatului. Aceste decizii pot fi din categoria stabilirii unor termene,
a membrilor componenți ai unor comisii. Ele vor fi validate ulterior la prima ședință de Senat.
40) exercită toate celelalte atribuţii care îi revin în temeiul prevederilor legale şi al hotarârilor
Senatului Universităţii.
41) Consiliul de Administraţie aprobă reglementările interne care nu sunt de stricta competență a
senatului.

Capitolul III. Rectorul
Art. 8.
(1) Rectorul nou ales încheie contract de management cu Senatul Universităţii, cuprinzând
criteriile şi indicatorii de performanţă managerială, drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale.
(2) Rectorul numeşte Prorectorii şi le stabileşte domeniile de activitate şi atribuţiile.
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(3) Rectorul prezidează comisia de concurs pentru postul de Director General Administrativ şi
numeşte pe post Directorul General Administrativ, în urma validării concursului de către Senat.
(4) Rectorul poate menţine Directorul General Administrativ, dacă acesta îşi dă acordul scris că
va susţine planul său managerial.
(5) Rectorul organizează concursul public pentru funcţiile de Decan ale Facultăţilor din
Universitate.
Art. 9.
(1) Rectorul realizează conducerea executivă a Universităţii.
(2) Rectorul este reprezentantul legal al Universităţii în relaţiile cu alte universităţi din ţară şi din
străinătate, cu administraţia centrală şi locală, cu instituţii sau organisme interne şi internaţionale.
(3) Rectorul este ordonatorul de credite al Universităţii.
Art. 10.
(1) Rectorul coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate a Universităţii,
în conformitate cu prevederile legale şi cu Carta Universităţii. În acest sens realizează:
a) coordonarea activităţilor de definire şi de realizare, de către Consiliul de Administraţie şi de către
Senat, a misiunii şi a obiectivelor Universităţii;
b) coordonarea şi îndrumarea activităţii academice a Universităţii;
c) coordonarea şi îndrumarea activităţii de cercetare ştiinţifică din Universitate;
d) coordonarea managementului universitar instituţional;
e) coordonarea acţiunilor de dezvoltare strategică a Universităţii;
f) strategia privind structura Universității, programele de studii, activitatea de cercetare şi asigurarea
calităţii în Universitate.
(2) În exercitarea atribuțiilor sale, rectorul emite decizii și instrucțiuni.
(3) Rectorul are obligaţia de a prezenta, în luna aprilie a fiecărui an, un raport privind starea
universităţii, care este o condiţie a răspunderii publice şi care constituie o condiţie pentru finanţarea
publică.
(4) În desfășurarea activității sale, rectorul poate delega anumite atribuții ale sale prorectorilor
sau altor persoane.
Art. 11. Rectorul are următoarele atribuţii:
1. realizează managementul şi conducerea operativă a Universităţii, pe baza contractului de
management;
2. negociază şi semnează contractul instituţional cu MECTS;
3. propune spre aprobare Senatului structura şi reglementările de funcţionare ale Universităţii;
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4. propune spre aprobare Senatului proiectul de buget şi raportul privind execuţia bugetară;
5. stabileşte criteriile generale de repartizare a resurselor, astfel încât să se asigure
echilibrarea veniturilor şi cheltuielilor;
6. face publică anual, oferta de şcolarizare, prin declaraţie pe propria răspundere, cu
respectarea capacităţii de şcolarizare stabilită prin evaluarea ARACIS;
7. este preşedintele Comisiei de admitere, fiind răspunzător de organizarea şi desfăşurarea
corespunzătoare a concursului;
8. aprobă, prin decizie, înmatricularea şi exmatricularea studenţilor la programele de studii
oferite de Universitate;
9. răspunde, împreună cu decanii şi directorii de departamente, de buna desfăşurarea a
concursurilor pentru ocuparea posturilor;
10. emite deciziile de numire pe post pentru cadrele didactice care au ocupat, prin concurs, un
post vacant;
11. numeşte şi eliberează din funcţii personalul de cercetare-dezvoltare, personalul didacticauxiliar şi administrativ;
12. aprobă angajarea temporară a personalului didactic asociat, conform procedurii existente;
13. emite decizia de acordare a gradaţiei de merit;
14. răspunde de alocarea resurselor instituţiei spre departamentele mai performante şi poate
propune Senatului reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor neperformante;
15. aprobă componenţa şi structura Comisiei de etică şi deontologie universitară, propusă de
Consiliul de Administraţie după avizarea acesteia de către Senat.
16. aplică deciziile Comisiei de etică şi deontologie universitară în maxim 30 de zile de la
stabilirea lor;
17. semnează, după aprobarea de către Senat, acordurile şi programele de cooperare ale
Universităţii cu alte instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi din străinătate;
18. semnează titlurile universitare onorifice, după aprobarea acestora de către Senat;
19. semnează diplomele, certificatele şi alte acte de studii acordate de către Universitate;
20. asigură relaţia generală cu sindicatele şi organizaţiile studenţeşti, prin reprezentanţii
acestora;
21. poate face propuneri de sancţionare disciplinară a personalului şi pune în aplicare
sancţiunile disciplinare;
22. numește directorii departamentelor/compartimentelor/serviciilor din subordinea sa directă
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23. poate anula un certificat sau o diplomă dacă s-a obţinut fraudulos sau prin încălcarea eticii
universitare;
24. este purtătorul de cuvânt oficial al universității, putând delega această atribuție în anumite
situații;
25. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Senatul universitar, în conformitate cu contractul de
management, cu Carta universitară şi cu legislaţia în vigoare.

Capitolul IV. Prorectorii
Art. 12. Prorectorii au în competența lor coordonarea unor activități/domenii diferite ale
universității, în conformitate cu prevederile Cartei universitare și cu strategia de organizare și funcționare
a Consiliului de Administrație. Rectorul desemnează prin decizie internă activitățile/domeniile și atribuțiile
pentru fiecare dintre prorectori, existând posibilitatea realocării unor domenii între prorectori, pe perioada
derulării mandatului și a cumulării unor domenii.

Capitolul V. Directorul general administrativ
Art. 13. Directorul general administrativ are următoarele atribuții:
1. Pregăteşte bugetul, asistă Rectorul în analize bugetare, în execuţii, raportări şi prognoze
bugetare si cooperează cu Contabilul Şef în execuţia bugetului.
2. Asigură folosirea raţională a locaţiilor şi securitatea în spaţiul universitar.
3. Face propuneri Rectorului sau Consiliului de Administratie, înaintea deciziilor care vor fi luate
de către autorităţile academice.
4. Face pregatirea logistică pentru întocmirea documentelor din sfera administrativă care vor fi
supuse aprobării Senatului.
5. Pregatește deciziile Rectorului pe linie administrativă, în conformitate cu prevederile legale.
6. Execută deciziile pe domeniul său de competenţă.
7. Controlează executarea deciziilor, de către serviciile administrative din subordine.
8. Evaluează executarea deciziilor şi raportează Rectorului.
9. Urmărește și gestionează resursa umană din universitate.
10. Urmareşte, împreună cu contabilul șef, situaţia financiară în prezent şi prognoza pentru viitor.
11. Sub autoritatea Rectorului, deţine autoritate asupra ansamblului de servicii administrative şi
tehnice (mod de organizare, reapartizarea sarcinilor, metode de lucru).
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12. Răspunde, în condițiile legii, de legalitatea deciziilor luate de structurile administrative ale
Universităţii.
13. Asigură pentru Universitate elaborarea documentaţiei necesare funcţionării acesteia pe linie
administrativă.
14. Pe baza deciziei Recorului dispune de delegare de autorizare în luarea deciziilor, în domeniul
administraţiei universitare.
15. Participă la managementul strategic al Universităţii în calitate de membru al echipei de
conducere.
16. Execută deciziile luate de autorităţile academice ale Universităţii în ceea ce priveşte
administraţia.
17. Asigură punerea în practică şi urmărirea din punct de vedere administrativ a politicii
Universităţii în domeniul: finanţe, buget, gestionarea personalului, gestionarea patrimoniului,
gestionarea administrativă a formării continue, a relaţiilor internaţionale şi a cercetării.
18. Intreprinde acţiuni pentru obţinerea de resurse suplimentare de finanţare, inclusiv prin
închirieri de spații disponibile, prestări de servicii autorizate.
19. Iniţiază şi desfăţoară activităţi care vizează ameliorarea eficacităţii gestionării resurselor
Universităţii.
20. Foloseşte metode autorizate şi recunoscute pentru creşterea eficienţei şi raţionalizarea
resurselor.
21. Supervizează şi coordonează activităţile structurilor administrative.
22. Planifică şi pune în practică sistemele de evaluare şi de control ale activităţii administrative
și de asigurare a mangementului calității.
23. Urmărește cu responsabilitate interesele Universităţii, ale conducătorilor şi salariaţilor
acesteia.
24. Răspunde de cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei şi a reglementărilor în vigoare;
25. Stabileşte politicile operaţionale şi procedurile de muncă la nivelul departamentelor pe care
le are în subordine
26. Răspunde de elaborarea sau actualizarea următoarelor regulamente, metodologii și a
procedurilor de lucru aferente, în termen de 3 luni de la constituirea Consiliului de
Administrație:
a. Regulamentul de organizare și funcționare a microcantinei și a spațiilor de cazare a
universității
b. Regulamentul de organizare și funcționare a spațiilor cu destinație sportivă
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c. Regulamentul de organizare și funcționare a tipografiei
d. Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului de rețele, comunicații și
informatizare
e. Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului multimedia și promovare
f.

Regulamentul de finanțare a Universității

g. Regulamentul de circulație a documentelor
h. Regulamentul de protecția muncii
i.

Regulamentul de organizare și funcționare a Biobazei, a Stației experimentale și a
Grădinii botanice

Capitolul VI. Decanii. Reprezentanții studenților
Art. 14.
1. Decanii au atribuțiile prevăzute în Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și în Carta
universității.
2. Răspund de elaborarea sau actualizarea următoarelor regulamente, metodologii și a
procedurilor de lucru aferente, în termen de 3 luni de la constituirea Consiliului de
administrație:
a. Regulamentul de funcționare a decanatelor
b. Regulamentul de ocupare a posturilor didactice – împreună cu prorectorul responsabil
cu activitatea didactică
c. Regulamentul ECTS - împreună cu prorectorul responsabil cu activitatea didactică
d. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență
- împreună cu prorectorul responsabil cu activitatea didactică
e. Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de
masterat - împreună cu prorectorul responsabil cu activitatea didactică
f.

Regulamentul de desfășurare a activității didactice în ciclul de studii universitare de
licență - împreună cu prorectorul responsabil cu activitatea didactică

g. Regulamentul de desfășurare a activității didactice în ciclul de studii universitare de
masterat - împreună cu prorectorul responsabil cu activitatea didactică
h. Regulamentul de susținere a examenului de licență - împreună cu prorectorul
responsabil cu activitatea didactică
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i.

Regulamentul de susținere a dizertației pentru masterat - împreună cu prorectorul
responsabil cu activitatea didactică

j.

Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului Acte de studii – împreună
cu prorectorul responsabil cu activitatea didactică

k. Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului Studenți străini –
împreună cu prorectorul responsabil cu activitatea didactică
Art. 15.
1. Studenții reprezentați în Consiliul de Administrație au drept de opinie și de vot similar celorlalți
membri. Ei sunt consultați în mod obligatoriu pentru deciziile privitoare la studenți.
2. Răspund de elaborarea sau actualizarea, în termen de 3 luni de la constituirea Consiliului de
Administrație, a Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului (cf. art. 213, alin 2,
pct. g din LEN)

Capitolul VII. Dispoziţii finale
Art. 16. Prezentul Regulament, precum şi modificările şi completările ulterioare, se adoptă de
către Senatul Universităţii și intră în vigoare incepand cu data aprobării de către Senatul Universității.

Senatul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe şi Tehnologie din Târgu Mureş a aprobat
prezentul regulament în data de 23 octombrie 2018 și intră în vigoare la data la 24 octombrie 2018.

