UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI

SENATUL UN I VER SI TAR

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Art. 1. Consiliul de administrație asigură conducerea operativă a Universității și
aplică deciziile strategice ale senatului universitar. Consiliul de administrație este condus de
rector.
Art. 2. Consiliul de administrație al Universităţii se constituie din rector, prorectori,
decani, directorul general administrativ și un reprezentant al studenților.
Art. 3. In exercitarea funcţiei de conducere, consiliul de administraţie are
următoarele atribuţii:
(1)

propune senatului universitar strategii pe termen mediu şi lung și politici pe

domenii de interes ale Universității;
(2)

stabilește în termeni operaționali bugetul instituțional;

(3)

avizează execuția bugetară și bilanțul anual şi le propune spre aprobare

senatului universitar;
(4)

avizează programul anual de achiziţii publice şi investiţii, care este supus

aprobării senatului;
(5)

aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice și de

cercetare vacante, avizate de consiliile departamentelor și de consiliile facultăților;
(6)

organizează concursul pentru ocuparea postului de director general

administrativ;
(7)

avizează propunerile de programe noi de studii și formulează propuneri către

senatul universitar de finalizare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în
misiunea Universității sau care nu sunt eficiente din punct de vedere academic și financiar;
(8)

avizează regulamentele de organizare și funcționare ale Universității;

(9)

aprobă operațiunile financiare care depășesc plafoanele stabilite de senatul

universitar;
(10)

analizează oportunitatea constituirii de consorții, în baza unui contract de

parteneriat, precum și a înființării de către Universitate de societăți comerciale, fundații sau
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asociații, în mod individual sau prin asociere, în condițiile legii și face propuneri senatului
universitar;
(11)

elaborează şi propune spre aprobarea senatului, în cadrul planului strategic,

măsuri privind întărirea legăturilor Universităţii cu mediul economic, social, administrativ,
cu instituţii similare din ţară şi străinătate, cu organisme naţionale şi internaţionale;
(12)

aprobă componenţa comisiilor de negociere şi proiectele contractelor de

închiriere a spaţilor temporar disponibile, a contractelor de microproducţie şi servicii, de
publicitate, de consultanţă etc., încheiate între Universitate şi diverşi parteneri –persoane
fizice sau juridice.
(13)

informează întreaga comunitate academică cu privire la deciziile senatului şi

propriile decizii;
(14)

propune structura și componența comisiei de etică universitară şi a consiliului

ştiinţific al Universităţii;
(15)

poate propune alegerea de către senat a preşedintelui de onoare al

Universităţii şi a consiliului universitar consultativ;
(16)

poate propune alegerea de membri de onoare ai senatului;

(17)

aprobă, în condițiile legii,

durata concediului fără plată al personalului

didactic titular, care din proprie inițiativă solicită să se specializeze sau să participe la
cercetare științifică în țară sau în străinătate;
(18)

aprobă comisiile pentru concursul de admitere la ciclul de studii universitare

de licenţă, de master şi de doctorat;
(19)

coordonează activitatea de asigurare a condiţiilor materiale şi financiare care

să permită realizarea unui raport optim între activităţile teoretice şi practice ale studenţilor,
menit să sprijine integrarea profesională a absolvenților;
(20)

efectuează analize asupra calităţii managementului economic şi administrativ

şi propune senatului măsuri de îmbunătăţire;
(21)

poate propune senatului universitar decernarea de diplome de merit, diplome

de onoare, diplome de excelenţă, diplome jubiliare etc.
(22)

aplică sancţiunile legale în cazul abaterilor de la regulamentul intern al

Universităţii, regulamentele privind activitatea profesională a studenţilor şi celelalte acte
normative aprobate de senatul universitar.
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Art. 4. (1) Consiliul de administrație se întruneşte în şedinţe de lucru, de regulă
săptămânal şi ori de câte ori este necesar.
(2) La lucrările consiliului de administrație pot participa, ca invitaţi, directorul
economic, directorul direcţiei Resurse umane, directorul direcției Secretariat, directorii de
departamente, reprezentanţi ai sindicatului sau alte persoane din Universitate sau din afara
acesteia.
(3) Consiliul de administrație adoptă hotărâri în sfera competenţelor stabilite prin
Carta universitară și prin prezentul Regulament.
(4) Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul majorităţii membrilor.
Art. 5. (1) Lucrările şedinţelor se consemnează într-un registru de procese-verbale
ale consiliului de aministrație.
Copierea proceselor-verbale prin orice mijloace este interzisă. La cerere se pot
elibera extrase din procesele-verbale, cu hotărârile adoptate
Art. 6. (1) Hotărârile consiliului de administrație se aduc la cunoștința organelor de
conducere de la nivelul facultăților, departamentelor, serviciilor și compartimentelor
funcționale prin mijloacele specifice și sunt obligatorii pentru toate structurile de conducere
şi pentru toţi membrii comunităţii universitare.
(2) Toate documentele elaborate şi aprobate de consiliul de administrație sunt
semnate de rector şi înregistrate.
Art. 7. Hotărârile consiliului de administrație pot fi aduse la cunoştinţa mass-media
de către rector sau de către alte persoane împuternicite de acesta.
Art. 8. Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării. La aceeași dată se
abrogă orice prevederi contrare.
Aprobat în şedinţa Senatului USAMV Bucureşti din data de 3.08.2011.
R e c t o r,
Prof. univ. dr. Stefan DIACONESCU

