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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. Consiliul de Administrare al ULIM îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile 

reglementare stipulate în CARTA ULIM. 

1.2. Consiliul de Administrare efectuează gestionarea operațională a proceselor interne ULIM. 

 

II. COMPONENŢA 

2.1. Consiliul de Administrare ULIM este format prin ordinul Rectorului. 

2.2. Consiliul de Administrare ULIM include în componenţa sa membri permanenţi – reprezentanţi ai 

facultăților, departamentelor şi a structurilor universitare de conducere, după cum urmează: 

 Rector; 

 Prim-vicerector – Preşedintele Consiliului de Administrare; 

 Vicerectori; 

 Secretarul ştiinţific al Senatului; 

 Şeful Oficiului Suport Academic; 

 Decanii facultăților; 

 Contabilul şef; 

 Şeful Secţiei Resurse umane; 

 Şeful Secţiei Studenți Internaționali; 

 Directorul Oficiului Juridic; 

 Directorul Serviciului Securitate. 

 

III. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

3.1. Consiliul de Administrare funcţionează în baza propriului Regulament, stabilit prin Carta 

Universităţii. 

3.2. Consiliul de Administrare se întruneşte, de regulă, săptămânal, în ziua de marți. 

3.3. Consiliul de Administrare îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare, şi în şedinţe extraordinare. 

Rectorul ULIM sau Prim-vicerectorul ULIM dispun de dreptul de a convoca şedinţele Consiliului de 

Administrare ori de câte ori este necesar. 

3.4. Prezenţa membrilor la şedinţele Consiliului de Administrare este obligatorie.  

3.5. Absenţa nemotivată de la şedinţele Consiliului de Administrare a membrilor Consiliului este 

sancţionată pe cale administrativă. În cazul a trei absenţe nemotivate de la şedinţe, Rectorul / Preşedintele 

Consiliului de Administrare are dreptul de a efectua schimbări în componenţa Consiliului de Administrare 

prin substituirea membrilor Consiliului prin membri noi-numiţi. 

3.6. Şedinţele Consiliului de Administrare sunt prezidate de către Preşedintele Consiliului de 

Administrare. În absenţa Preşedintelui Consiliului de Administrare, prerogativele de conducere a şedinţelor 

şi de conducere a activităţii Consiliului de Administrare pot fi delegate unuia din vicerectori, desemnaţi de 

Rector ori de Preşedintele Consiliului. 
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3.7. Consiliul de Administrare desemnează din rândul membrilor săi un secretar, care asigură convocarea 

şedinţelor CA şi întocmirea proceselor verbale. Secretarul CA este responsabil pentru aducerea la cunoştinţa 

angajaţilor ULIM a hotărârilor adoptate. 

3.8. Planificarea anuală a activităţii Consiliului de Administrare se face de către Preşedintele acestuia şi 

se prezintă spre aprobare Consiliului, la prima întrunire a acestuia, la începutul fiecărui an de învăţământ. 

3.9. În cadrul şedinţelor Consiliului de Administrare sunt abordate probleme ce ţin de activitatea curentă 

a Universităţii. Preşedintele Consiliului de Administrare poate desemna pentru anumite şedinţe raportori din 

rândul membrilor Consiliului pentru examinarea unor chestiuni de importanţă. 

3.10. La şedinţele Consiliului de Administrare pot participa, cu statut de observator, invitaţi, în legătură 

cu conţinutul materialelor/subiectelor puse în discuţie. 

3.11. Consiliul de Administrare adoptă hotărâri, în baza cărora Rectorul / Preşedintele Consiliului de 

Administrare emite decizii. 

3.12. Dezbaterile şi hotărârile Consiliului de Administrare se consemnează în Registrul de procese verbale 

al Consiliului de Administrare, care este înseriat şi numerotat de către secretarul Consiliului. 

3.13. Hotărârile luate în Consiliul de Administrare sunt obligatorii pentru tot personalul ULIM după 

aprobarea lor de către Rector. 

 

IV. ATRIBUŢII 

4.1. Consiliul de Administrare asigură respectarea prevederilor care decurg din legi şi hotărâri ale 

instanţelor decizionale vizând problemele învățământului şi stabileşte măsuri privind aplicarea acestora. 

4.2. Consiliul de Administrare are responsabilitatea acordării avizului prealabil în legătură cu: 

a) crearea unei filiale sau structurii funcţionale; 

b) achiziţionarea sau transferul de bunuri mobile; 

c) acceptarea de donaţii, constituirea de fundaţii. 

4.3. Consiliul de Administrare are următoarele atribuţii: 

a) monitorizarea modului de utilizare a resurselor financiare alocate de către conducerea ULIM; 

b) alocarea pe facultăţi, colegii, departamente şi alte subdiviziuni a părţii care le revine din finanţarea 

de bază şi din finanţarea complementară; 

c) avizarea programelor de cooperare cu alte instituţii de învățământ superior din ţară şi de peste hotare 

şi a acordurilor de mobilități în cadrul programelor universitare internaţionale; 

d) stabilirea prin hotărâri proprii a responsabilităţilor membrilor Consiliului de Administrare. 

4.4. Preşedintele Consiliului de Administrare are următoarele atribuţii: 

a) Realizarea, în temeiul prevederilor din Carta Universităţii, a managementului administrativ al ULIM; 

exercitarea conducerii executive a ULIM; 

b) Elaborarea planurilor strategice şi a planurilor operaţionale şi prezentarea acestora spre examinare 

Rectorului Universităţii; 

c) Evaluarea impactului planurilor aplicate şi propunerea măsurilor de remediere şi corecţie a 

neajunsurilor semnalate; 

d) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului tehnic şi administrativ; 
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e) Evaluarea activităţii facultăților, departamentelor şi propunerea acţiunilor orientate spre sporirea 

eficienţei utilizării resurselor; 

f) Reprezentarea Universităţii în problemele care ţin de competenţa sa sau în alte aspecte în care s-a 

convenit cu Rectorul ULIM asupra reprezentării; 

g) Pregătirea şi prezentarea Consiliului de Administrare a tuturor documentelor ce urmează a fi aprobate 

sau avizate de acesta; 

h) Monitorizarea aplicării în practică a hotărârilor Consiliului de Administrare.  

4.5. Preşedintele Consiliului de Administrare face parte din Biroul Senatului. 

4.6. Preşedintele Consiliului de Administrare prezintă Senatului ULIM, cel puţin o dată pe an, un raport 

privind starea Universităţii şi măsurile ce se impun a fi adoptate. 

4.7. Rectorul şi Preşedintele Consiliului Administrativ se consultă reciproc în deciziile importante pe care 

le adoptă. 

 


