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HOTĂRÂREA
Senatului UTM din 24 aprilie 2018
Cu privire la aprobarea Cartei UTM în noua redacție
În baza informației prezentate de către dl Rector, Viorel Bostan, şi a discuțiilor desfășurate în
contextul subiectului examinat, s-a propus introducerea unor modificări în Carta UTM la următoarele
prevederi:
1. În capitolul V - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A UTM, excluderea enumerării
componentelor organizatorice administrative şi sarcinile acestora, pentru a evita procedura de
modificare şi reînregistrare ulterioară a Cartei UTM în cazul modificării acestor structuri, procedură
aplicată de fiecare dată când sunt introduse modificări în aceasta. Organizarea şi funcționarea
direcțiilor, serviciilor, sunt reglementate prin regulamentele instituționale aprobate de Senatul UTM
şi publicate pe pagina oficiala a Universității. Astfel, repetarea acestor sarcini şi competențe ale
direcțiilor, serviciilor, nu este necesară în Cartă.
2. S-au propus modificări şi completări, în baza regulamentelor Ministerului de resort şi
regulamentelor instituționale, în capitolele:
- Capitolul VI - ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE ŞI POSTUNIVERSITARE;
- Capitolul VII - ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ
CONTINUĂ;
- Capitolul VIII - ORGANIZAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE;
- Capitolul IX - PROMOVAREA CALITĂŢII ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ;
3. Să fie completate atribuțiile Consiliului Ştiinţific (art. 75 alin. 6).
4. Modificări propuse în art. 78 (Consiliul Departamentului), în partea ce ține de componența
Consiliului departamentului. Această prevedere urmează a fi inclusă şi în Regulamentul de
funcționare a departamentului şi în Regulamentul UTM de alegere a organelor de conducere.







5.

Art. 78. Consiliul departamentului
(3) În cazul în care în cadrul departamentului activează doar un program sau chiar nici unul,
atunci consiliul departamentului poate avea între 3 şi 5 membri, aleși dintre cadrele didactice
şi de cercetare titulare ale departamentului.
(4) Numărul membrilor consiliului departamentelor, în cazurile enumerate în alin. 3 din
prezentul articol, şi structura acestuia se stabilește prin metodologia cu privire la alegerea
structurilor de conducere universitară, în funcție de mărimea şi structura comunității
academice a departamentului.
(5) Membrii Consiliului departamentului, în cazurile enumerate în alin. 3 din prezentul articol,
sunt aleși prin votul universal, direct, secret, egal şi liber exprimat al tuturor cadrelor didactice
şi de cercetare titulare din departament

Modificări la art. 79 – Consiliul Școlii Doctorale, efectuate în baza Regulamentelor în vigoare.

