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REGULAMENT
DE FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU STRATEGIE
Art.1. Comisia pentru strategie are rolul de a elabora şi de a propune Senatului
orientările strategice fundamentale în materie de dezvoltare instituţională, de adaptare
la mediul extern şi de organizare internă în condiţii de eficienţă, calitate şi
competitivitate.
Art.2. Strategia Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara reprezintă componente
manageriale care asigură eficacitatea conducerii, definind acţiunile pe termen lung şi
mediu ce creează condiţiile ca sistemul instituţional să se dezvolte raţional, realist şi
armonios în mediul regional naţional şi internaţional. Comisia pentru strategie are
menirea de a investiga, defini şi propune Senatului universităţii planuri strategice a căror
materializare necesită modificări structurale, funcţionale, organizaţionale sau de
comportament care prin continua adaptare la schimbările din mediul intern şi extern să
asigure o poziţionare cât mai bună a universităţii în sistemul educaţional naţional şi
european. Comisia pentru strategie este organismul de lucru care pe lângă proiectarea
viitorului universităţii va trebui să identifice mijloacele prin care acesta poate fi
materializat.
Art.3. Comisia pentru Strategie are următoarea structură: rectorul, prorectorii,
directorul general administrativ, decanii, directorul economic. Rectorul universităţii are
calitatea de preşedinte al Comisiei pentru Strategie.
Art.4. Comisia pentru Strategie are întâlniri de lucru semestriale pentru a analiza
documentele de strategie ale universităţii şi pentru a verifica nivelul de implementare a
politicilor aprobate de Senat. Comisia pentru Strategie se poate reuni şi în mod special
şi de câte ori este nevoie şi/sau când 50 % din membrii comisiei solicită. De asemenea,
preşedintele comisie poate convoca membrii într-o reuniune extraordinară dacă situaţia
o impune printr-un anunţ în termen de 48 ore şi cu ordinea de zi bine precizată.
Art.5. Hotărârile Comisiei pentru Strategie se adoptă prin vot deschis la care
participă cel puţin 2/3 din totalul membrilor comisiei. Hotărârile se consemnează într-un
proces verbal de şedinţă realizat de secretarul şef al universităţii şi semnat de
preşedintele comisiei.
Art.6. Comisia pentru Strategie are următoarele atribuţii:
a) Analizează Planurile Strategice şi Planurile Operaţionale ale facultăţilor
universităţii;
b) Analizează proiectele de buget anuale şi multianuale la nivel de universitate şi
facultăţi;
c) Analizează indicatorii calitativi ai universităţii şi ai facultăţilor;
d) Analizează bianual eficienţa managementului financiar al universităţii, al
facultăţilor şi al departamentelor;
e) Analizează programul de investiţii la nivel instituţional;
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f) Analizează activitatea Staţiunii didactice şi integrarea acesteia în programul de
pregătire a studenţilor;
g) Analizează oportunitatea înfiinţării de noi specializări; pe baza cerinţelor pieţei
muncii;
h) Analizează indicatorii tehnico-economici ai universităţii;

a)
b)
c)
d)
e)

Art.7. Atribuţiile preşedintelui comisiei:
Convoacă comisia şi persoanele invitate;
Stabileşte ordinea de zi şi a şedinţei;
Pregăteşte prin serviciile specializate documentele supuse analizei;
Conduce şedinţele comisiei;
Informează Senatul, după caz, cu privire la activitatea desfăşurată.

Art.8. Relaţia cu organismele de conducere academică:
- Comisia pentru Strategie se subordonează Senatului implementând politica
aprobată de Senat pentru acţiunile pe termen lung şi mediu
- Comisia pentru strategie poate solicita celorlalte Comisii ale Senatului
documente şi lucrări care să fundamenteze politicile strategice ale universităţii.
Art.9. Prezentul regulament revizuit a fost aprobat în şedinţa Senatului
universitar din data de 03.07.2019.

Rector,
Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin
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