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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Consiliul de Administraţie asigură, sub conducerea rectorului, în calitate de
Președinte, conducerea operativă a Universităţii și aplică deciziile strategice ale Senatului
Universitar. Consiliul de Administrație este numit de către fondatori, potrivit legii.
I – Structura Consiliului de Administraţie
Art. 1 – Consiliul de administraţie este format din: rector, prorectori, decani, directorul
general administrativ, un repezentant al studenţilor și un reprezentant al Fundației RomânoAmericane pentru Promovarea Educației și Culturii - desemnat dintre membri săi.
Art. 2 – Rectorul poate invita la şedinţele Consiliului de Administraţie orice altă persoană din
Universitate sau din afara ei, cu condiția ca prezența acesteia să se constituie într-un aport
suplimentar la soluționarea uneia sau mai multora dintre problemele aflate pe ordinea de zi.
Preşedintele Senatului are statut de invitat permanent la şedinţele Consiliului de
Administraţie.
II – Funcţionarea Consiliului de Administraţie
Art. 3 – Consiliul de Administraţie poate constitui un Birou, care asigură conducerea
executivă permanentă a Universităţii, format din: rector, prorectori şi directorul general
administrativ.
Art. 4 – Consiliul de Administraţie se întruneşte, în şedinţe ordinare lunare, convocate în
scris/prin intermediul poștei electronice cu minim 48 de ore înainte, şi în şedinţe
extraordinare, ori de câte ori este necesar, la solicitarea Rectorului, convocate de regulă, cu
minim 24 de ore înainte.
Art. 5 – Biroul Consiliului de Administraţie se întruneşte, de regulă, în şedinţe săptămânale.
Art. 6 – Consiliul de Administraţie adoptă hotărâri cu condiţia prezenţei a 2/3 din totalul
membrilor săi. Hotărârile sunt adoptate, de regulă, prin consens, iar în cazul neîntrunirii
consensului, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
III. Competenţe şi atribuţii decizionale
Art. 7 – Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:


aplică hotărârile Senatului;



asigură conducerea operativă a Universităţii;



propune Senatului strategii ale Universităţii pe termen mediu şi lung şi politici pe domenii
de interes ale Universităţii, cu scopul de a raţionaliza poziţia concurenţială a Universităţii
şi de a-i asigura sustenabilitate şi avantaj competitiv;



avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Senatul
Universitar de suspendare temporară sau de desfiinţare a acelor programe de studii care nu
mai sunt compatibile cu misiunea Universităţii sau care sunt ineficiente academic,
ştiinţific şi financiar sau care nu mai corespund cerințelor mediului de afaceri;



colaborează cu Comisiile permanente ale Senatului;



avizează materialele care urmează să fie supuse aprobării Senatului;



stabilește în termeni operaționali bugetul instituțional;



aprobă execuția bugetară și bilanțul anual;



administrează spaţiul universitar propriu, întregul patrimoniu, în conformitate cu
principiile Cartei şi cu interesele dezvoltării Universităţii;



întocmeşte programul de investiţii pentru dezvoltarea bazei materiale a Universităţii;



aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice, de cercetare și
administrative;



asigură accesul cadrelor didactice şi studenţilor la sursele de informare şi
documentare, precum și la oricare dintre celelalte facilități ale universităţii;



aprobă perioadele de efectuare a concediilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare;



colaborează cu reprezentanţii salariaților, pentru rezolvarea problemelor profesionale
şi sociale ale angajaţilor;



face propuneri de sancţionare disciplinară a unor persoane 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;



stabileşte răspunderea materială a personalului didactic de predare, personalului
didactic auxiliar şi a celui de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi a
personalului administrativ, potrivit Legii 1/2011 a educației naționale, Codului muncii
și altor reglementări legale în vigoare;



elaborează Regulamentul intern al Universităţii;



exercită toate celelalte atribuţii care îi revin din prevederile legale şi din hotărârile
Senatului.

IV. Pierderea calitatii de membru al Consiliului de Administrație
Art. 8 - Calitatea de membru al Consiliului de Administratie se poate pierde prin:

a. demisie;
b. încetarea contractului de muncă;
c. absența nemotivată de la 3 ședințe ale Consiliului de Administratie;
d. incompatibilitate sau conflict de interese cu Universitatea ;
e. revocare.
Art. 9 - Revocarea membrilor din Consiliul de Administratie se face prin aceeași procedură ca
și la numirea lor.
V. Dispoziţii finale
Art. 10 – Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de
Administratie se poate face la propunerea rectorului sau a cel puțin 1/3 dintre membrii CA și
cu aprobarea a cel putin 2/3 din membrii CA.
Art. 11 - Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu ziua următoare celei în care a
fost aprobat de Senat.
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