COMISIA ECONOMICĂ ŞI DE STRATEGIE
A SENATULUI U.L.B.S.
PREAMBUL
Managementul financiar universitar are ca obiectiv utilizarea acelor mecanisme prin care
se realizează creşterea eficienţei în identificarea, mobilizarea şi alocarea resurselor de finanţare.
Managementul financiar performant în domeniul învăţământului superior trebuie să instituie
măsuri de încurajare a acelor acţiuni menite să ducă la o utilizare eficientă a resurselor alocate,
să acorde autonomie în utilizarea resurselor financiare şi să identifice căi de diversificare a
resurselor de finanţare pentru învăţământ.
La nivelul U.L.B.S., activitatea financiară constituie atributul esenţial al Comisiei
Economice şi de Strategie a Senatului U.L.B.S. iar una din componentele definitorii ale Comisiei
în acest segment de activitate este preocuparea permanentă pentru perfecţionarea continuă în
multiple planuri: previzional, operaţional, de monitorizare şi cuantificare a performanţelor.
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Art.1. În conformitate cu legea Învăţământului nr.84/1995, Legea nr.128/1997 privind Statutul
Personalului Didactic şi al Cartei U.L.B.S., Comisia Economică şi de Strategie a Senatului are
următoarele atribuţii:
- Analizează şi propune soluţii de eficientizare a indicatorilor calitativi ai universităţii şi ai
facultăţilor;
- Analizează şi avizează proiectele de buget atât la nivelul universităţii cât şi la nivelul
facultăţilor;
- Analizează şi avizează metodologia de repartizare a fondurilor proprii pe facultăţi şi
departamente;
- Stabileşte metodologia de decontare a orelor prestate de către facultăţi;
- Analizează trimestrial şi propune soluţii de eficientizarea managementului financiar al
fiecărei facultăţi şi al universităţii:
- Analizează corelaţia dintre veniturile de care dispun facultăţile şi modul de construire al
statelor de funcţiuni (la începutul anului universitar);
- Analizează şi propune modul de repartizare pe facultăţi a sumelor provenite din
finanţarea complementară;
- Analizează oportunitatea achiziţiilor privind bunurile imobile;
- Analizează şi avizează oportunitatea economico-financiară a înfiinţării de noi specializări;
- Analizează şi propune îmbunătăţirile de retribuire. criterii, cuantumuri, din resurse
extrabugetare;
- Analizează şi propune posibilităţile şi modalităţile de funcţionare (ajutorare) ale acelor
facultăţi şi specializări care nu posedă echilibrul financiar sau excedentul necesar astfel.
Art.2. Componenţa şi structura Comisiei Economice şi de Strategie.
Comisia Senatului pentru probleme Economice şi de Strategie are următoarea structură:
- Preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membri.
- Preşedintele comisiei este prorectorul cu probleme economice şi de strategie.
- Din comisie mai fac parte câte un reprezentant al fiecărei facultăţi (se recomandă
persoane cu experienţă în munca de conducere sau specialişti în domeniu), directorul
general administrativ, director general adjunct, directorul financiar-contabil,
reprezentantul administratorilor şefi, şeful de la compartimentul Audit, directorul tehnic
precum şi alţi specialişti.
Art.3. Funcţionarea Comisiei Economice şi de Strategie
Comisia Economică şi de Strategie se reuneşte lunar. în sesiuni ordinare şi în sesiuni
extraordinare, la convocarea Preşedintelui.
Comisia Economică şi de Strategie este legal constituită dacă sunt prezenţi 2/3 din
numărul membrilor.
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Reuniunile Comisiei Economice şi de Strategie se anunţă cu cei puţin 3 zile înainte de
data reuniunii, cu excepţia sesiunilor extraordinare când acest termen se reduce la o zi. La
anunţarea reuniunii se va prezenta şi ordinea de zi a şedinţei.
La reuniunile Comisiei Economice şi de Strategie pot asista şi invitaţi, cu aprobarea
Preşedintelui sau a Comisiei. Prezenţa lor este limitată la punctele de pe ordinea de zi pentru
care sunt invitaţi.
În exercitarea atribuţiunilor sale, Comisia Economică şi de Strategie adoptă hotărâri
proprii; hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi dacă numărul acestora reprezintă 2/3
din totalul membrilor. Hotărârile se consemnează în procesul - verbal de şedinţă care este
semnat de Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretar. Copiile şi extrasele acestora se eliberează
numai cu aprobarea Preşedintelui.
Art.4. Atribuţiile preşedintelui, ale vicepreşedintelui şi ale secretarului
Preşedintele:
- convoacă şi prezidează Comisia Economică şi de Strategie;
- ia toate măsurile urgente care se impun, urmând să informeze Comisia la următoarea
reuniune;
- reprezintă Comisia în relaţia cu Senatul şi celelalte organisme de conducere acadern ică;
- Preşedintele Comisiei prezintă în faţa Senatului un raport anual privind activitatea
Comisiei Economice şi de Strategie.
Vicepreşedintele:
- îndeplineşte sarcinile pe care Preşedintele i le încredinţează. El înlocuieşte Preşedintele
în cazul în care acesta, din motive obiective nu îşi poate exercita momentan atribuţiile;
- asigură publicarea şi punerea în execuţia hotărârilor Comisiei şi informează Comisia cu
privire la execuţia acestora;
Secretarul:
- asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţii Comisiei;
- asigură redactarea rapoartelor, proceselor-verbale şi consemnează toate documentele
aferente activităţii Comisiei;
- transmite membrilor planificarea sesiunilor ordinare şi a ordinei de zi a acestora;
- coordonează Secretariatul Comisiei şi are responsabilitatea arhivei Comisiei.
Art.5. Relaţia cu organismele de conducerea academică
a. Comisia Economică şi de Strategie a Senatului se subordonează Senatului, realizând
politica elaborată de Senat în scopul îndeplinirii misiunii şi strategiei U.L.B.S.;
b. Preşedintele Comisiei prezintă Senatului un raport anual privind activitatea Comisiei.
Art.6. Dispoziţii tranzitorii şi finale
Comisia Economică şi de Strategie se subordonează Senatului, realizând politica
elaborată de Senat în scopul îndeplinirii misiunii şi strategiei U.L.B.S.
Modificarea regulamentului de funcţionare al Comisiei Economice şi de Strategie se face
prin hotărâre a Senatului U.L.B.S.
Regulamentul de funcţionare al Comisiei Economice şi de Strategie intră în vigoare la
data adoptării lui de către Senat.
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