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Documente de referinţă:
Legea Educației Naționale nr. 1/2011
Carta Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu
Mureș
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizițiile publice
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Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea modului de organizare şi funcţionare a
Comisiei de Infrastructură (CI) din cadrul Facultăţii de Inginerie și Tehnologia Informației (FITI),
Universitatea de Medicină Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş
(UMFST G.E. Palade Tg. Mureș).
Art. 2. Principalele atribuţii ale CI din cadrul FITI:
a) coordonarea eforturilor de dotare și modernizare a laboratoarelor din cadrul FITI cu
echipamente și mobilier care să asigure o pregătire a studenților în acord cu exigențele
mediului industrial, respectiv să permită desfășurarea cercetării pe liniile de prioritate ale
facultății;
b) asigurarea, alături de decan, a comunicării organizate și eficiente între facultate și
conducerea universității pe probleme de infrastructură;
c) coordonarea întocmirii caietelor de sarcini și a documentației necesare pentru
achiziționarea de echipamente și mobilier, prin colaborarea cu cadrele didactice implicate
și Biroul Achiziții al UMFST G.E. Palade Tg. Mureș;
d) elaborarea unui raport anual de activitate.
Art. 3. Asigurarea îndeplinirii atribuțiilor CI se realizează prin:
a) colaborarea cu decanul facultății și directorii de deprtamente în vederea stabilirii
priorităților de investiții în dotări;
b) colaborarea strânsă cu Biroul Achiziții al UMFST G.E. Palade Tg. Mureș și realizarea unei
punți de legătură între acesta și cadrele didactice responsabile de stabilirea specificațiilor
tehnice ale echipamentelor și operarea lor ulterioară;
c) gestionarea și actualizarea unei baze de date cu situația investițiilor în infrastructură
propuse, în derulare și realizate;
Capitolul II. Organizarea şi funcţionarea CI
Art. 4. Structura şi alegerea membrilor CI:
a) Preşedintele Comisiei de Infrastructură din cadrul Facultăţii de Inginerie și Tehnologia
Informației este o persoană desemnată de către decan, care are ca atribuţie principală
conducerea operativă a comisiei în vederea asigurării îndeplinirii atribuțiilor acesteia.
b) CI are în componenţă un președinte și 4-7 membri, cadre didactice din cadrul FITI, propuşi
de decan și validați de Consiliul Facultăţii de Inginerie și Tehnologia Informației.
c) Pentru o reprezentare echitabilă a nevoilor de investiții în infrastructura didactică și de
cercetare ale celor două departamente ale FITI, CI va avea în componență cadre didactice
atât din cadrul Departamentului de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, cât și din
cadrul Departamentului de Inginerie Industrială și Management.
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Art. 5. CI este subordonată decanului FITI.
Art. 6. CI se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar.
Art. 7. Şedinţele comisiei sunt legal constituite dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din
numărul total al membrilor.
Art. 8. Hotărârile CI se adoptă cu majoritatea simplă (jumătate plus unu din numărul membrilor
prezenţi).
Art. 9. Şedinţele CI nu sunt publice.
Art. 10. La şedinţele comisiei pot fi invitate şi alte persoane din afara componenţei acesteia.
Art. 11. Membrii CI comunică prin mijloace online ori de câte ori este necesară consultarea și
rezolvarea problemelor de infrastructură care nu reclamă întrunirea în cadrul formal al unei
ședințe.
Art. 12. Comisia gestionează o bază de date cu situația investițiilor în infrastructura FITI, prin
utilizarea mijloacele electronice de colaborare online disponibile în cadrul UMFST G.E. Palade
Tg. Mureș. Toți membrii CI au acces și pot actualiza baza de date.
Art. 13. Rapoartele CI se publică anual pe pagina web a universităţii.
Art. 14. CI elaborează şi revizuieşte ori de câte ori este necesar Regulamentul privind
organizarea şi funcţionarea sa.

Consiliul Facultăţii de Inginerie și Tehnologia Informației a Universităţii de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş a aprobat prezentul regulament în
data de 23.02.2021.

