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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A CONSILIULUI DE STRATEGII UNIVERSITARE
CAPITOLUL I – Dispoziţii generale
Art. 1. Consiliul de Strategii Universitare este o structură consultativă subordonată Rectorului
universităţii care are rolul elaborării unor strategii de dezvoltare a universităţii pentru realizarea misiunii
asumate şi a îndeplinirii planului managerial al rectorului.
Art. 2. Consiliul de Strategii Universitare îşi propune să asigure consultanţă în vederea elaborării
politicilor de dezvoltare instituţională.
Art. 3. Consiliul de Strategii Universitare oferă expertiză naţională şi internaţională pentru strategiile de
integrare a USAMVCN în spaţiul învăţământului superior european şi a ariei cercetării europene (EUA).
Art. 4. Atribuţiile Consiliului de Strategii Universitare sunt următoarele:
(1) Elaborează planuri şi rapoarte privind strategiile de dezvoltare instituţională a universităţii;
(2) Elaborează planurile strategice pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul economic,
administrativ şi financiar;
(3) Elaborează parteneriatele strategice privind proiectele educative, ştiinţifice, culturale,
economice şi administrative cu alte universităţi din ţară şi străinătate;
(4) Elaborează strategii de creştere a vizibilităţii şi a modului de implicare a universităţii în
dezvoltarea socio-economică locală, regională, naţională şi internaţională;
(5) Elaborează strategii de dezvoltare durabilă a patrimoniului cultural şi material al universităţii;
(6) Identifică oportunităţi de accesare a proiectelor strategice de dezvoltare a universităţii;
(7) Elaborează proiecte de parteneriat strategic cu agenţi economici din sectorul public şi privat în
vederea obţinerii de venituri extrabugetare;
(8) Prezintă rapoarte periodice privind performanţele managementului economic şi administrativ al
universităţii şi impactul universităţii în mediul academic, ştiinţific şi economic naţional şi
internaţional
(9) Întocmeşte anual un raport de activitate şi un plan de măsuri privind strategiile de viitor ale
universităţii.
CAPITOLUL II – Structura şi funcţionarea Consiliului de Strategii Universitare
Art. 5. Consiliul de Strategii Universitare are următoarea structură:
5.1. Consiliul de Strategii Universitare este condus de un Preşedinte numit de Rectorul universităţii pentru
un mandat identic cu al Rectorului. Prorectorul cu dezvoltarea instituţională are calitatea de
preşedinte al Consiliului.
5.2. Din Consiliul de Strategii Universitare face parte de drept şi Rectorul universităţii.
5.3. Consiliul este va fi format din 10 membri. Preşedinte, rector şi opt membri din afara universităţii. Se
recomandă ca minim doi membri ai Consiliului să fie din străinătate.
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5.4. Membrii externi ai Consiliului sunt aleşi de preşedintele consiliului dintre personalităţile marcante ale
vieţii academice, economice, bancare, administrative, etc., din ţară şi străinătate, care au demonstrat
capacitatea şi disponibilitatea de a sprijini dezvoltarea şi modernizarea universităţii.
5.5. Membrii externi ai Consiliului pot fi schimbaţi de preşedinte pe parcursul mandatului, în funcţie de
expertiza necesară în elaborarea de strategii instituţionale.
5.6. Proiectele şi rapoartele Consiliului de Strategii Universitare sunt prezentate Rectorului şi Consiliului
de Administraţie.
Art.6. Funcţionarea Consiliului de Strategii Universitare se desfăşoară în conformitate cu prezentul
regulament.
6.1. Consiliul se reuneşte în sesiuni ordinare, o dată pe trimestru, şi în sesiuni extraordinare, la convocarea
preşedintelui;
6.2. Consiliul este întrunit statutar dacă sunt prezenţi cel puţin cinci membrii;
6.3. Reuniunile Consiliului se anunţă cu cel puţin 5 zile înainte de data reuniunii, cu excepţia sesiunilor
extraordinare;
6.4. La cererea Preşedintelui la sesiunile Consiliului pot asista şi invitaţi. Prezenţa lor este limitată la
punctele de pe ordinea de zi pentru care sunt invitaţi;
6.5. În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă documente proprii care se aprobă cu majoritatea
simplă a voturilor membrilor prezenţi, în condiţiile în care Consiliul este întrunit statutar;
6.6. Hotărârile se consemnează în procesul verbal de şedinţă care este semnat de Preşedinte;
6.7. Materialele, rapoartele, studiile şi estimările Consiliului de Strategii Universitare solicitate la cererea
Rectorului şi a Consiliului de Administraţie sunt prezentate periodic de către preşedintele Consiliului;
6.8. Documentele menţionate la pct. 6.7. nu sunt publice. Ele trebuie prezentate Senatului de către
Rectorului universităţii pentru argumentarea strategiilor propuse spre aprobare Senatului.
Art.7. Atribuţiile preşedintelui Consiliului de Strategii Universitare sunt următoarele:
7.1. Convoacă şi conduce întrunirile Consiliului de Strategii Universitare;
7.2. Coordonează activitatea şi reprezintă Consiliul în relaţiile cu Rectorul, Consiliului de Administraţie
sau terţe persoane;
7.3. Propune Consiliului de Administraţie strategiile de dezvoltare instituţională pe termen scurt, mediu şi
lung, raportează modul lor de implementare şi eficienţa lor;
7.4. Efectuează analize, rapoarte, studii şi estimări asupra calităţii managementului universitar şi propune
Consiliului de Administraţie măsuri de îmbunătăţire;
7.5. La delegarea rectorului, reprezintă universitatea în relaţiile cu mediul instituţional şi de afaceri, cu
partenerii din sectorul public şi privat, din ţară şi străinătate, în vederea realizării în comun de
proiecte strategice de dezvoltare instituţională;
7.6. Întreprinde acţiuni în domeniul atragerii de investiţii bugetare şi extrabugetare, în baza planurilor
strategice existente şi monitorizează modul lor de realizare;
7.7. Oferă consultantă rectorului în problemele de strategii universitare, management universitar, investiţii
şi relaţii cu mediul socio-economic din ţară şi străinătate;
7.8. Prezintă anual Consiliului de Administraţie un raport privind modul de îndeplinire a strategiilor
instituţionale elaborate şi a modului de reflectare a managementului instituţional în mediu socioeconomic;
7.9. Prezintă anual rectorului un raport de activitate privind planul strategic şi planul operaţional, ce
urmează a fi prezentat de Rector spre aprobare Senatului;
7.10. Numeşte şi revocă din funcţie membrii externi ai Consiliului în funcţie de expertiza necesară în
elaborarea strategiilor universităţii şi bunei funcţionări a Consiliului;
7.11. Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul de Administraţie sau delegate de Rector.
CAPITOLUL III – Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 8. Consiliul de Strategii Universitare beneficiază de un secretariat şi infrastructura disponibilă in
cadrul prorectoratului.
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Art. 9. Consiliul de Strategii Universitare are un buget de venituri şi cheltuieli alocat anual de Consiliului
de Administraţie pentru desfăşurarea activităţii membrilor din universitate şi a celor din afara
universităţii.
Art. 10. Modificarea regulamentului Consiliului de Strategii Universitare se face la propunerea
preşedintelui, cu avizul Rectorului şi aprobarea Senatului USAMVCN, în acord cu legislaţia şi
reglementările în domeniu.
Art. 11. Regulamentul Consiliului de Strategii Universitare intră în vigoare de la data adoptării lui de
către Senat.
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVCN din data de 29.01.2013.
RECTOR,
Prof.dr. Doru Pamfil

Vizat Oficiul juridic,
Viorel Apostu
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