UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare a activităţilor
economico-financiare, tehnice şi administrative
Capitolul I Dispoziţii generale
Art. 1. Comisia de monitorizare a activităţilor economicofinanciare, tehnice şi administrative este un organism permanent
specializat al Senatului Universităţii din Craiova constituit în baza
prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a Cartei
Universităţii din Craiova şi a Regulamentului de desfăşurare a
activităţii Senatului UCV. Ea este menită să monitorizeze şi să
faciliteze adoptarea de către Senat a unor hotărâri cu privire la
activităţile economico-financiare, tehnice şi administrative desfăşurate
în UCV.
Capitolul II Structura organizatorică
Art. 2. Comisia de monitorizare a activităţii economicofinanciare, tehnice şi administrative este compusă dintr-un număr de 8
membrii aleşi prin vot deschis de Senatul UCV, dintre membrii
Senatului.
Art. 3. La prima întrunire a Comisiei, membrii acesteia aleg prin
vot direct, egal şi liber exprimat Preşedintele şi Secretarul Comisiei.
Art. 4. Durata mandatului unui membru al Comisiei este de 4
ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maxim două ori.
Art. 5. Calitatea de membru al Comisiei se pierde în următoarele
situaţii:
(1) odată cu pierderea calităţii de membru al Senatului UCV;
(2) renunţarea unilaterală, în formă scrisă, adresată
preşedintelui Senatului UCV.
Art. 6. Membrii Comisiei au următoarele drepturi şi obligaţii:
(1) dreptul de acces la orice informaţii şi documente ale UCV
ce privesc chestiuni care cad în competenţa Comisiei. Solicitările de
documente sau informaţii se pot face direct, în timpul şedinţelor
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Comisiei, în cazul în care persoanele responsabile sunt prezente în
calitate de invitat, cât şi în scris, în celelalte cazuri;
(2) obligaţia de a furniza Preşedintelui Comisiei o adresă de email şi un număr de telefon mobil şi de a confirma primirea
corespondenţei electronice;
(3) dreptul şi obligaţia de a participa la şedinţele Comisiei şi de
a lua parte la procesul decizional.
Art. 7. Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:
(1) convoacă şi prezidează Comisia;
(2) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor;
(3) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor Comisiei şi
informează membrii Comisei cu privire la executarea acestora;
(4) reprezintă Comisia în relaţia cu Senatul şi celelalte
organisme de conducere academică;
(5) prezintă în faţa Comisiei un raport anual cu privire la
activitatea Comisiei.
Art. 8. Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii:
(1) asigură buna desfăşurare din punct de vedere organizatoric
a şedinţelor Comisiei;
(2) colectează propunerile venite din partea senatorilor,
facultăţilor/departamentelor, etc. şi le supune, după caz, spre dezbatere
sau aprobare Comisiei;
(3) arhivează toate documentele supuse analizei precum şi
răspunsurile Comisiei.
Art. 9. La şedinţele Comisiei, pot participa, în calitate de invitaţi
fără drept de vot, membri ai Consiliului de Administraţie, şefi de
departamente sau alte persoane pentru a răspunde interpelărilor sau
pentru a susţine anumite documente propuse spre avizare. Prezenţa lor
este limitată la punctele de pe ordinea de zi pentru care sunt invitaţi. În
baza solicitării exprese a Preşedintelui Comisiei, la Şedinţele Comisiei
va participa şi consilierul juridic al UCV, în vederea avizării pentru
legalitate a proiectelor de hotărâri.
Capitolul III Funcţionarea Comisiei
Art. 10. Comisia se întruneşte la convocarea Preşedintelui sau la
solicitarea a 1/3 dintre membrii acesteia. Şedinţele au loc în prezenţa a
minim 2/3 din numărul total de membri. În lipsa cvorumului
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Preşedintele de şedinţă solicită reprogramarea şedinţei în termen de
minim 48 de ore şi maxim 10 zile.
Art. 11. Preşedintele Comisiei conduce şedinţele acesteia; în
absenţa acestuia lucrările sunt conduse de un alt membru al comisiei
ales Preşedinte de şedinţă cu majoritatea voturilor senatorilor prezenţi.
Art. 12. Propunerile de regulamente, metodologii şi proceduri
iniţiate de Consiliul de Administraţie sau Senat, care necesită a fi
analizate în prealabil la nivelul Comisiei se primesc de către
Preşedintele Comisiei de la Biroul Senatului. Preşedintele Comisiei
convoacă în plen membrii acesteia pentru analiza şi avizarea lor.
Art. 13. Reuniunile Comisiei se anunţă cu cel puţin 3 zile înainte
de data reuniunii, cu excepţia şedinţelor extraordinare, când acest
termen se reduce la o zi. Odată cu convocarea este transmisă prin email membrilor Comisiei ordinea de zi împreună cu proiectele de
hotărâri, metodologii şi proceduri ce urmează a fi analizate.
Art. 14. În cel mult 10 zile de la primirea proiectelor de hotărâri,
regulamente, metodologii de la Biroul Senatului, Comisia va analiza şi
dezbate aceste documente. După avizarea în Comisie, propunerea se
retransmite Biroului Senatului şi iniţiatorului, cu recomandările
Comisiei. Iniţiatorul poate formula observaţii la aceste amendamente
pe care le transmite Preşedintelui Comisiei înainte de şedinţa în plen a
Senatului.
Art. 15. Deciziile la nivelul Comisiei se iau prin vot deschis şi se
consideră valabile cu majoritatea voturilor celor prezenţi, dreptul de
vot neputând fi delegat unui alt membru al Comisiei. Membrii
Comisiei pot fi consultaţi şi pot vota în condiţii de cvorum, prin
corespondenţă scrisă (e-mail, fax).
Art. 16. Secretarul Comisiei întocmeşte procesul-verbal al
şedinţei care va fi semnat de toţi membrii prezenţi. Opiniile separate
vor fi consemnate în procesul-verbal şi vor fi semnate de membrii
cărora le aparţin.
Capitolul IV Atribuţiile Comisiei
Art. 17. În calitate de comisie de specialitate prin care Senatul
Universitar controlează activitatea Rectorului şi a Consiliului de
Administraţie, Comisia de monitorizare a activităţilor economicofinanciare, tehnice şi administrative are următoarele atribuţii:
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(1) analizează şi avizează proiectul anual de buget propus de
către Rectorul UCV şi execuţia bugetară anuală;
(2) avizează propunerile privind salarizarea personalului didactic
şi de cercetare ştiinţifică, în condiţiile legii;
(3) avizează plafoanele de cheltuieli ce pot fi dispuse de Rector,
doar cu aprobarea Consiliului de Administraţie;
(4) analizează şi avizează înfiinţarea de societăţi comerciale,
fundaţii sau asociaţii şi acordarea dreptului de administrare şi folosinţă
asupra activelor patrimoniale;
(5) dezbate, avizează şi propune amendamente la proiectele de
regulamente, metodologii, proceduri şi hotărâri primite spre avizare în
Comisie;
(6) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Senatul UCV, în
condiţiile legii.
Capitolul V Dispoziţii finale
Art. 18. Prevederile prezentului Regulament se completează cu
dispoziţiile Legii nr. 1/2011, ale Cartei UCV şi Regulamentului de
desfăşurare a activităţii Senatului UCV.
Art. 19. Prezentul Regulament intră în vigoare după votarea lui
de către Senatul UCV.

PREŞEDINTE COMISIE,
Prof. univ. dr. Marcel DRĂCEA

4

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

REGULAMENT
de funcţionare a Comisiei de monitorizare a cercetării ştiinţifice, a proiectelor
finanţate din fonduri europene, a activităţii de relaţii publice şi parteneriate şi a
relaţiilor internaţionale a Senatului Universităţii din Craiova
Art. 1. Comisia de monitorizare a cercetării ştiinţifice, a proiectelor
finanţate din fonduri europene, a activităţii de relaţii publice şi parteneriate şi a
relaţiilor internaţionale a Senatului Universităţii din Craiova îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a activităţii Senatului
Universităţii din Craiova.
Art. 2. Comisia de monitorizare a cercetării ştiinţifice, a proiectelor
finanţate din fonduri europene, a activităţii de relaţii publice şi parteneriate şi a
relaţiilor internaţionale a Senatului Universităţii din Craiova are următoarele
atribuţii:
a. Monitorizează, pe baza rapoartelor periodice ale prorectorului pentru
cercetarea ştiinţifică şi relaţiile cu mediul economic situaţia cercetării ştiinţifice
desfăşurate în Universitatea din Craiova şi a proiectelor finanţate din fonduri
europene, precum şi evoluţia parteneriatelor Universităţii din Craiova cu mediul
economic, social şi cultural, la nivel naţional şi internaţional.
b. Urmăreşte ca cercetarea ştiinţifică desfăşurată în Universitatea din
Craiova să contribuie la creşterea performanţelor şi a prestigiului Universităţii
din Craiova pe plan naţional şi internaţional, prin parteneriate cu mediul
economic, social şi cultural.
c. Cooperează cu prorectorul pentru cercetarea ştiinţifică şi relaţiile cu
mediul economic la eficientizarea diseminarii rezultatelor obţinute de
Universitatea din Craiova în acest domeniu.
d. Monitorizează, pe baza rapoartelor periodice ale prorectorului pentru
relaţiile internaţionale şi imagine academică, activitatea desfăşurată de
prorectoratul de resort şi de departamentele în subordine.
e. Cooperează cu prorectorul pentru relaţiile internaţionale şi imagine
academică în vederea îmbunătăţirii prezenţei Universităţii din Craiova în plan
internaţional.
f. Sprijină dezvoltarea în cadrul Universităţii din Craiova a liniilor de
studiu în limbile engleză şi franceză.
g. Discută şi avizează, când este solicitată, proiectele de hotărâre ale
Senatului din ariile sale de competenţă.

Art. 3. Structura Comisiei de monitorizare a cercetării ştiinţifice, a
proiectelor finanţate din fonduri europene, a activităţii de relaţii publice şi
parteneriate şi a relaţiilor internaţionale a Senatului Universităţii din Craiova:
a. Comisia de monitorizare a cercetării ştiinţifice, a proiectelor finanţate
din fonduri europene, a activităţii de relaţii publice şi parteneriate şi a relaţiilor
internaţionale a Senatului Universităţii din Craiova are următoarea structură:
preşedinte, secretar, membri.
b. Preşedintele şi secretarul Comisiei sunt desemnaţi prin vot direct, pe
baza propunerilor şi a majorităţii voturilor membrilor Comisiei prezenţi la
şedinţa de alegeri.
Art. 4. Atribuţiile preşedintelui Comisiei de monitorizare a cercetării
ştiinţifice, a proiectelor finanţate din fonduri europene, a activităţii de relaţii
publice şi parteneriate şi a relaţiilor internaţionale a Senatului Universităţii din
Craiova:
a. coordonează activitatea Comisiei;
b. convoacă şi prezidează şedinţele Comisiei;
c. stabileşte ordinea de zi a întâlnirilor Comisiei;
d. reprezintă Comisia în relaţiile cu celelalte comisii ale Senatului
Universităţii din Craiova, cu Senatul Universităţii din Craiova şi cu Rectoratul
Universităţii din Craiova;
e. prezintă rapoartele anuale privind activitatea Comisiei.
Art. 5. Atribuţiile secretarului Comisiei de monitorizare a cercetării
ştiinţifice, a proiectelor finanţate din fonduri europene, a activităţii de relaţii
publice şi parteneriate şi a relaţiilor internaţionale a Senatului Universităţii din
Craiova:
a. îl ajută pe preşedinte la redactarea avizelor proiector de hotărâre ale
Senatului;
b. îl ajută pe preşedinte la redactarea rapoartelor periodice privind
activitatea Comisiei;
c. îndeplineşte toate atribuţiile delegate lui de preşedintele Comisiei sau îl
înlocuieşte în cazurile de absenţă (deplasări în ţară sau în străinătate etc.).
Art. 6. Atribuţiile membrilor Comisiei de monitorizare a cercetării
ştiinţifice, a proiectelor finanţate din fonduri europene, a activităţii de relaţii
publice şi parteneriate şi a relaţiilor internaţionale a Senatului Universităţii din
Craiova:
a. Membrii Comisiei au obligaţia de a fi prezenţi la şedinţele Comisiei şi
de a semna lista de prezenţă, înainte de începerea şedinţelor;
b. Membrii Comisiei care, din motive independente de voinţa lor, nu pot
participa la şedinţele Comisiei, au obligaţia de a-l anunţa din timp de acest lucru
pe preşedintele sau pe secretarul comisiei.

Art. 7. Funcţionarea Comisiei de monitorizare a cercetării ştiinţifice, a
proiectelor finanţate din fonduri europene, a activităţii de relaţii publice şi
parteneriate şi a relaţiilor internaţionale a Senatului Universităţii din Craiova:
a. Comisia se întruneşte în şedinţă ordinară, de regulă, la fiecare două
luni, în prima săptămână a lunii respective;
b. Comisia se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea
Rectorului Universităţii, a Prorectorului de resort, a Preşedintelui Senatului sau a
Preşedintelui Comisiei;
c. Şedinţele Comisiei sunt statutare în prezenţa a jumătate plus unu din
membrii comisiei;
d. Problemele dezbătute în cadrul comisiei vor fi consemnate într-un
proces-verbal, întocmit de Secretarul Comisiei sau, după caz, de către un
membru al Comisiei;
e. Deciziile comisiei se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de
către membrii prezenţi;
f. Prorectorul responsabil cu cercetarea ştiinţifică şi prorectorul cu relaţiile
internaţionale au statut de invitat permanent, fără drept de vot, la sedinţele
Comisiei;
g. Preşedintele Senatului are dreptul de a participa, fără drept de vot, la
sedinţele Comisiei.
Art. 8. Dispoziţii finale
Regulamentul de funcţionare a Comisiei de monitorizare a cercetării
ştiinţifice, a proiectelor finanţate din fonduri europene, a activităţii de relaţii
publice şi parteneriate şi a relaţiilor internaţionale a Senatului Universităţii din
Craiova intră în vigoare la data aprobării acestuia de către Senat.

PREŞEDINTE COMISIE,
Prof. univ. dr. Elena PÎRVU

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

SENAT

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A COMISIEI PENTRU MONITORIZAREA
MANAGEMENTULUI CALITĂŢII, EVALUĂRII
ACADEMICE ŞI ACREDITĂRII

1. Dispoziţii generale
Articol 1. Comisia pentru monitorizarea managementului calităţii, evaluării academice
şi acreditării (C.M.M.C.E.A.A.), a fost înfiinţată în decembrie 2012, conform
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Senatului Universităţii din Craiova.
Articol 2. În organizarea şi funcţionarea sa, Comisia respectă în totalitate prevederile
Legii învăţământului nr. 1/2011, a Cartei Universităţii din Craiova, a Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Universităţii din Craiova, a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Senatului precum şi a legislaţiei în vigoare.
Articol 3., lit.a) Comisia este formată dintr-un preşedinte, un secretar şi şase membri,
dintre care cel puţin unul este student. Toţi sunt membri permanenţi ai Senatului
Universităţii din Craiova.
lit.b) La propunerea Preşedintelui Comisiei sau a Preşedintelui Senatului în situaţii
deosebite, din Comisie pot face parte şi alţi membri ai comunităţii academice. În
această situaţie propunerile acestora vor fi votate şi adoptate de Senat.
lit.c) Hotărârile, reglementările, punctele de vedere ale Comisiei se adoptă cu
majoritatea simplă a votului membrilor săi prezenţi, prin vot deschis. Cvorumul
necesar este de 2/3 din numărul total al membrilor Comisiei.
Articol 4. Preşedintele, secretarul şi ceilalţi membri ai Comisiei pot fi revocaţi din
funcţie la pierderea calităţii de membru al Senatului, la solicitarea motivată a acestora,
la propunerea Comisiei sau a Preşedintelui. Revocarea se face în aceleaşi condiţii ca şi
numirea, prin votul membrilor Senatului.

2. Misiunea şi Scopul Comisiei
Articol 5. Misiunea Comisiei este de a monitoriza managementului calităţii, evaluării
academice şi acreditării din cadrul Universităţii din Craiova. Scopul este de a crea o
cultură a calităţii educaţiei şi instrucţiei, la care să adere conştient şi liber toţi membrii
comunităţii academic (personal didactic, cercetători, studenţi, personal tehnic,
administrativ şi auxiliar).
Articol 6. La realizarea misiunii şi scopului său, Comisia monitorizează activitatea
Departamentului Managementului Calităţii, Comisiile de asigurare a calităţii de la
nivelul facultăţilor, departamentelor, unităţilor de cercetare şi structurilor
administrative.
Articol 7., lit. a) În activitatea sa, Comisia porneşte de la ideea că nu există structuri
universitare majore sau minore, iar asigurarea şi monitorizarea calităţii, va viza în
egală măsură toate compartimentele şi articulaţiile instituţiei.
lit. b) La procesul de monitorizare a managementului calităţii, evaluării academice şi
acreditării, Comisia va folosii procedee clare, obiective şi transparente.

Articol 8. lit.a) În vederea realizării atribuţiilor sale, Comisia cooperează cu
Preşedintele Senatului, Rectorul Universităţii şi Consiliul de administraţie.
lit. b) Comisia colaborează cu comisii similare de la Universităţile din ţară sau
străinătate, iar în evaluarea externă colaborează cu A.R.A.C.I.S. sau instituţii similare.

3. Direcţii de acţiune ale C.M.M.E.A.A.
Articol 9. lit. a) Monitorizarea prezenţei şi a modului de aplicare a strategiilor şi
politicilor Universităţii din Craiova în domeniul calităţii.
lit.b) Monitorizarea respectării standardelor şi criteriilor calităţii de către personalul
didactic, administrativ şi auxiliar în concursurile de promovare şi abilitare.
lit.c) Consilierea şi monitorizarea structurilor de la nivelul Universităţii (Facultăţi,
Departamente) în procesul elaborării documentelor către A.R.A.C.I.S. (dosare de
autorizare, acreditare, re-acreditare) a programelor de studiu.
lit.d) Monitorizarea respectării standardelor calităţii şi a prevederilor legale în
domeniul asigurării calităţii educaţiei în Universitatea din Craiova.
lit. e) Evaluarea şi monitorizarea structurilor, mecanismelor şi responsabilităţilor prin
care se asigură elaborarea şi implementarea managementului calităţii la nivelul
instituţiei universitare.

4. Dispoziţii finale
Articol 10. lit.a) Comisia elaborează un Raport privind monitorizarea
managementului calităţii, evaluării academice şi acreditării, care să reflecte
strategiile şi politicile practicate de Universitate şi componentele sale în domeniul
calităţii, starea reală a îndeplinirii criteriilor, indicatorilor şi standardelor calităţii.
lit. b) Împreună cu raportările celorlalte comisii ale Senatului, dezbătute şi adoptate de
acesta, vor sta la baza Planului operaţional pentru asigurarea calităţii, care va face
parte integrantă din Planul operaţional anual. Raportul anual al monitorizării
managementului calităţii interne, constituie un document obligatoriu pentru
demersurile de obţinere a finanţării de bază şi complementare, precum şi pentru
participarea Universităţii la competiţiile pentru proiecte şi granturi de cercetare.
Acelaşi raport anual al managementului calităţii este în acelaşi timp şi principalul
document pus la dispoziţia A.R.A.C.I.S. sau a altor organisme abilitate pentru
evaluarea externă a Universităţii, atunci când este solicitată evaluarea periodică

instituţională, sau după caz, autorizarea provizorie, acreditarea sau reacreditarea
periodică a unui program de studiu.
Articol 11. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de
monitorizare a managementului calităţii, evaluării academice şi acreditării a fost
dezbătut şi aprobat de membrii Comisiei şi intră în vigoare după aprobarea lui de
Senatul Universităţii din Craiova.

PREŞEDINTE COMISIE,
Prof. univ. dr. Aurel PIŢURCĂ

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
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Exemplar nr.

Art. 1. Comisia pentru Monitorizarea Programelor de Management ale Consiliului
de Administraţie (CMPMCA) a fost înfiinţată conform Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Senatului, fiind propusă şi aprobată în şedinţa din
29.05.2012 a Senatului Universităţii din Craiova.
Art. 2. Comisia pentru Monitorizarea Programelor de Management ale Consiliului
de Administraţie (CMPMCA) este subordonată Senatului universitar, realizând
politica elaborată de Senat în scopul îndeplinirii misiunii şi strategiei Universităţii
din Craiova.
Art. 3. Scopul prezentului regulament este de a descrie metodologia de organizare
şi desfăşurare a activităţii Comisiei CMPMCA, comisie de specialitate, cu caracter
permanent, a Senatului Universităţii din Craiova. Regulamentul se aplică în cadrul
Universităţii din Craiova.
Art. 4. Activitatea Comisiei respectă în totalitate prevederile Cartei Universităţii
din Craiova, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Universităţii din
Craiova precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului
Universităţii din Craiova.
Art. 5. Comisia pentru Monitorizarea Programelor de Management ale Consiliului
de Administraţie (CMPMCA) este un organ de lucru al Senatului Universităţii din
Craiova.
Art. 6. Misiunea Comisiei este de coordonare a acţiunilor având drept scop
monitorizarea programelor de management ale Consiliului de Administraţie.
Pentru ducerea la îndeplinire a misiunii, Consiliul de Administraţie va transmite
Comisiei procesele verbale/minutele reuniunilor Consiliului de Administraţie.
Art. 7. Atribuţiile Comisiei pentru Monitorizarea Programelor de Management ale
Consiliului de Administraţie (CMPMCA), rezultând din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Senatului, Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Universităţii din Craiova, Carta Universităţii din Craiova şi legislaţia în vigoare,
sunt:
a) urmăreşte realizarea misiunii menţionate la art. 6;
b) verifică şi evaluează gradul de îndeplinire a contractului de management
încheiat de Rector cu Senatul universitar;
c) discută şi avizează, prin raport, capitolele care îi revin din raportul anual al
Rectorului, potrivit domeniului ei de competenţă. Raportul comisiei
consemnează aprobarea sau respingerea prin votul majorităţii membrilor
acesteia a activităţii conducerii executive în raport cu Programul
managerial şi Contractul de Management semnat cu Preşedintele Senatului
universitar şi poate consemna eventuale puncte de vedere divergente cu
raportul Rectorului sau recomandări pentru îmbunătăţirea acestei activităţi.

La şedinţa de analiză în comisie a raportului anual al Rectorului sunt
invitaţi Rectorul universităţii şi Preşedintele Senatului universitar;
d) întocmeşte rapoarte pe probleme specifice, ca urmare a unor analize
dispuse de Senatul universitar. Iniţierea acestor analize poate să fie
urmarea unor sesizări interne sau din exteriorul universităţii, sau
autosesizări ale Senatului universităţii. Pentru autosesizare sunt necesare
semnăturile a cel puţin 2 membri ai Biroului Senatului sau a cel puţin 10
membri ai Senatului universitar.
e) Rapoartele de la lit. d) sunt prezentate Senatului universitar, care le supune
aprobării împreună cu măsurile propuse, în conformitate cu prevederile
legale. După aprobarea lor, rapoartele Senatului universitar sunt
documente publice.
f) elaborează documentaţia justificativă pentru propunerea de demitere a
rectorului, în condiţiile specificate prin contractul de management;
e) elaborează documente interne cu propuneri pentru materializarea
strategiilor în conformitate cu misiunea comisiei;
f) întocmeşte raportul anual privind activitatea Comisiei.
Art. 8. În realizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor care îi revin, Comisia
cooperează cu Preşedintele Senatului universitar, Rectorul şi Consiliul de
Administraţie.
Art. 9. Comisia pentru Monitorizarea Programelor de Management ale Consiliului
de Administraţie (CMPMCA) este formată din Preşedinte, Vicepreşedinte, membri
şi secretar. Toţi membrii permanenţi ai comisiei, inclusiv secretarul, sunt membri
ai Senatului.
9.1. Componenţa comisiilor este propusă de către preşedintele Senatului, pe
baza opţiunilor membrilor Senatului, a competenţelor acestora şi
conform principiului reprezentativităţii, şi este aprobată de către Senatul
Universităţii din Craiova în termen de o lună de la constituirea sa.
9.2. Preşedintele Comisiei, Vicepreşedintele şi Secretarul sunt aleşi prin vot
deschis al tuturor membrilor Comisiei, la prima reuniune a Comisiei
după constituirea aprobată de către Senatul Universităţii din Craiova.
Aceştia sunt validaţi de către Preşedintele Senatului.
9.3. Preşedintele, Vicepreşedintele sau Secretarul pot fi revocaţi la iniţiativa a
1/3 dintre membrii Comisiei şi ca urmare a votului pentru revocare a cel
puţin 2/3 dintre membrii acesteia.
9.4. Preşedintele Comisiei, Vicepreşedintele sau Secretarul pot fi revocaţi din
funcţie la solicitarea motivată a acestora sau a Preşedintelui Senatului
Universităţii din Craiova. Înlocuirea lor se face în aceleaşi condiţii ca şi
numirea.
9.5. În afara membrilor permanenţi, din comisie pot face parte, pentru
perioade determinate, şi alţi membri ai comunităţii academice, la
propunerea Preşedintelui Comisiei sau a Preşedintelui Senatului. Toate
propunerile vor fi aprobate de Senat.

Art. 10. Membrii Comisiei pot fi înlocuiţi când îşi pierd calitatea de membri ai
Senatului, la cererea motivată a acestora sau a Preşedintelui Comisiei sau la
solicitarea Preşedintelui Senatului Universităţii din Craiova. Noul (noii) membru(i)
vor fi aprobaţi de către Senatul Universităţii din Craiova.
Art. 11. Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:
- convoacă şi prezidează şedinţele Comisiei;
- coordonează întreaga activitate a Comisiei şi asigură comunicarea
permanentă cu Preşedintele Senatului Universităţii din Craiova;
- reprezintă Comisia în relaţia cu Senatul universitar şi celelalte organisme de
conducere academică ale Universităţii din Craiova;
- prezintă Senatului universitar raportul anual privind activitatea Comisiei.
Art. 12. Vicepreşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:
- îndeplineşte sarcinile pe care Preşedintele i le încredinţează. El înlocuieşte
Preşedintele în cazul în care acesta, din motive obiective, nu îşi poate
exercita temporar atribuţiile.
Art. 13. Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii:
- asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţii Comisiei;
- asigură respectarea termenelor stabilite prin programele proprii de lucru şi a
termenelor pentru finalizarea rapoartelor Comisiei;
- asigură redactarea rapoartelor, proceselor-verbale şi consemnează toate
documentele aferente activităţii Comisiei;
- centralizează propunerile venite de la facultăţi/departamente, de la comisiile
Senatului, individual de la senatori şi le supune, după caz, spre dezbatere
sau aprobare Comisiei;
- transmite membrilor planificarea sesiunilor ordinare şi a ordinii de zi a
acestora;
- asigură redactarea, în formă definitivă, a tuturor materialelor aprobate de
Comisie, precum şi difuzarea acestora;
- coordonează Secretariatul Comisiei şi are responsabilitatea arhivei Comisiei.
Art. 14. Membrii Comisiei au următoarele atribuţii:
- participă activ la şedinţele Comisiei, contribuind la îndeplinirea misiunii
acesteia; cumularea a trei absenţe nemotivate de la şedinţele Comisiei duce
la excluderea din aceasta, conform prezentului Regulament;
- răspund la solicitările Preşedintelui Comisiei şi ale Senatului Universităţii
din Craiova;
- îşi exprimă neîngrădit opiniile privind problemele supuse analizei în
Comisie;
- participă prin vot deschis sau secret, după caz, la luarea deciziilor;
- participă la elaborarea rapoartelor, analizelor, regulamentelor, propunerilor
şi a altor documente specifice Comisiei;

- fac propuneri privind documentele de lucru;
- respectă termenele de finalizare a activităţilor propuse prin documentele
Comisiei.
Art. 15. Comisia sau o parte a acesteia se întruneşte la solicitarea Preşedintelui
acesteia sau a Preşedintelui Senatului ori de câte ori se consideră că este necesar
pentru îndeplinirea unor atribuţii curente sau sarcini trasate de conducerea
Senatului universitar. Convocarea se face prin e-mail, transmis tuturor membrilor
convocaţi cu cel puţin 3 zile înainte de data întrunirii. Comisia în ansamblu este
legal constituită în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii săi.
15.1. Întâlnirile Comisiei pot avea loc şi în mediul virtual, cu condiţia să fie
asigurat suportul tehnic de comunicare între participanţi.
15.2. Materialele redactate, discutate sau avizate în Comisie, care urmează a fi
discutate şi aprobate în următoarea şedinţă a Senatului universitar, vor fi
înaintate Biroului Senatului universitar cu cel puţin o săptămână înainte
de data programată pentru desfăşurarea acesteia.
Art. 16. Lucrările Comisiei se desfăşoară în plen sau prin activităţi individuale pe
baza unui program propriu, stabilit la începutul fiecărui an universitar, cu
respectarea prezentului regulament. De regulă, Comisia se reuneşte cel puţin o dată
pe lună, înainte de şedinţa ordinară a plenului Senatului universitar, pentru a
redacta sau, după caz, dezbate şi pregăti materialele care îi revin, ca urmare a
atribuţiilor specifice.
16.1. La şedinţele Comisiei pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai
conducerii executive sau ai Consiliului de Administraţie.
16.2. Preşedintele Senatului universitar poate participa la şedinţele Comisiei,
coordonând activitatea Comisiei, conform Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Senatului.
Art. 17. Hotărârile, recomandările sau punctele de vedere ale Comisiei se adoptă
cu majoritatea simplă de voturi a membrilor comisiei prezenţi la şedinţă, prin vot
deschis. Cvorumul necesar este de 2/3 din numărul total al membrilor.
17.1. La reuniunile la care nu se impune un aviz prin vot al Comisiei,
cvorumul nu este necesar.
17.2. La desfăşurarea şedinţelor în mediul virtual, Secretarul Comisiei are
obligaţia de contabilizare a voturilor.
Art. 18. Rapoartele, hotărârile, recomandările sau punctele de vedere ale Comisiei
sunt prezentate Senatului universitar de către Preşedintele Comisiei,
Vicepreşedintele, sau de un alt membru desemnat de către Preşedinte.
Art. 19. Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării de către Senatul
Universităţii din Craiova.

Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 20. Modificarea regulamentului de funcţionare al Comisiei pentru
Monitorizarea Programelor de Management ale Consiliului de Administraţie
(CMPMCA) se face prin hotărâre a Senatului Universităţii din Craiova.
Art. 21. Regulamentul de funcţionare al Comisiei pentru Monitorizarea
Programelor de Management ale Consiliului de Administraţie (CMPMCA) intră în
vigoare la data adoptării lui de către Senat.

Adoptat în şedinţa Senatului din 18.02.2013

PREŞEDINTE,
Prof.univ.dr. Ion VLADIMIRESCU

