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Comisia de Management, Dezvoltare Strategicǎ, Gestionare şi Evaluare Economico-

Financiarǎ - CMDSGEEF - este o comisie de specialitate, cu caracter permanent, a Senatului 

Universitǎţii din Petroşani. Comisia a fost constituitǎ şi funcţioneazǎ în baza prevederilor 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Senatului Universitǎţii din Petroşani şi a Cartei 

Universitǎţii din Petroşani, conforme cu principiile şi conţinutul Legii Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011 şi a actelor normative ulterioare referitoare la învǎţǎmântul superior. 

Comisia reprezintǎ organismul de coordonare a activitǎţilor legate de managementul şi 

dezvoltarea strategicǎ a Universitǎţii, precum şi a celor de management operativ în domeniul 

economico-financiar. Comisia îşi desfǎşoarǎ activitatea în spiritul autonomiei universitare, se 

subordoneazǎ Senatului Universitǎţii, iar relaţiile sale cu elementele structurii organizatorice 

compartimentale a Universitǎţii nu sunt de naturǎ ierarhicǎ, ci de naturǎ funcţionalǎ (colaborare 

şi cooperare).  

Comisia are în componenţǎ 8 membri ai Senatului Universitǎţii (şase cadre didactice şi 

doi studenţi). Misiunea fundamentalǎ a Comisiei este aceea de a monitoriza procesul de 

management strategic la nivelul Universitǎţii, cu toate implicaţiile acestuia (îndeosebi în plan 

economic şi financiar), astfel încât procesul decizional la nivelul Senatului Universitǎţii sǎ fie 

corect fundamentat, asigurându-se astfel premisele unei funcţionǎri raţionale, cu respectarea 

principiilor fundamentale a asigurǎrii consistenţei strategiei, dar şi a concentrǎrii eforturilor, ceea 

ce poate asigura atingerea obiectivelor de performanţǎ strategicǎ ale Universitǎţii, indiferent de 

mutaţiile şi transformǎrile mediului intern şi extern de funcţionare a acesteia.  

 În anul 2013, Comisia a colaborat în mod eficient cu toate elementele structurii 

organizatorice a Universitǎţii cu atribuţii în domeniile de interes menţionate anterior, precum şi 

cu ocupanţii posturilor de management cu atribuţii de naturǎ executivǎ în domeniile de 

management strategic şi management economic şi financiar. Astfel, Comisia a avut contribuţii 

semnificative la elaborarea, actualizarea şi promovarea unor regulamente, metodologii şi 

proceduri interne legate de managementul şi dezvoltarea strategicǎ, precum şi de managementul 

operativ şi evaluarea economico-financiarǎ a activitǎţilor curente, dintre care menţionǎm: 

 -Regulamentul de organizare şi funcţionare a Universitǎţii din Petroşani (aprobat în 

Şedinţa de Senat din data de 16.05.2012); 



 -Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universitǎţii din Petroşani 

(aprobat în Şedinţa de Senat din data de 16.05.2012); 

 -Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea din Petroşani (aprobat în 

Şedinţa de Senat din data de 30.10.2012); 

 -Metodologia privind menţinerea calitǎţii de titular pentru cadrele didactice şi/sau de 

cercetare, dupǎ împlinirea vârstei de pensionare, conform prevederilor O.U.G. nr. 21/2012, 

articolul 14 (aprobatǎ în Şedinţa de Senat din data de 28.11.2012); 

-Planul Strategic al Universitǎţii din Petroşani pe perioada 2013-2016 (aprobat în Şedinţa 

de Senat din data de 18.12.2012); 

 -Regulamentul pentru întocmirea statelor de funcţiuni şi personal didactic (aprobat în 

Şedinţa de Senat din data de 16.05.2013); 

 -Regulamentul pentru evaluarea periodicǎ a calitǎţii personalului didactic (aprobat în 

Şedinţa de Senat din data de 04.07.2013); 

 -Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante din Universitatea din Petroşani 

(aprobatǎ în Şedinţa de Senat din data de 17.09.2013); 

 -Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului de pregǎtire a personalului 

didactic şi formare continuǎ (aprobat în Şedinţa de Senat din data de 17.09.2013); 

 -Regulamentul de cazare, organizare şi funcţionare a cǎminelor studenţeşti (aprobat în 

Şedinţa de Senat din data de 17.09.2013); 

 -Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Compartimentului de informare şi 

relaţii publice, în vederea aplicǎrii Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public (aprobat în Şedinţa de Senat din data de 03.12.2013). 

 De asemenea, pe parcursul întregii perioade de referinţǎ, membrii Comisiei, alǎturi de 

personalul structurii funcţionale cu atribuţii specifice, precum şi ocupanţii posturilor de 

management, şi-au adus contribuţia, prin colaborare, identificare de soluţii şi elaborare de 

programe de implementare, la desfǎşurarea unor activitǎţi cu implicaţii în planul dezvoltǎrii 

strategice a Universitǎţii şi managementul economico-financiar al activitǎţilor curente, şi anume: 

 -adaptarea structurii organizatorice a Universitǎţii la nevoile procesului educaţional şi de 

cercetare desfǎşurat în cadrul facultǎţilor şi departamentelor, în acord cu mutaţiile impuse de 

evoluţiile în plan legislativ, precum şi cu cerinţele de adaptare continuǎ la rigorile pieţei muncii;  

 -asigurarea concordanţei structurii organizatorice a serviciilor funcţionale ale 

Universitǎţii cu misiunea fundamentalǎ a acesteia, strategia adoptatǎ şi nevoile procesului 

didactic şi de cercetare; 

 -materializarea strategiei în planuri operaţionale elaborate la nivelul facultǎţilor, precum 

şi la nivelul Universitǎţii; 



 -aplicarea unui management financiar orientat pe principiul centrelor de venituri şi 

cheltuieli, cu evidenţierea veniturilor pe care departamentele le realizeazǎ prin prestaţiile 

didactice la nivelul tuturor specializǎrilor din cadrul Universitǎţii, precum şi a cheltuielilor 

complete de personal ale acestora; 

 -instituirea unui sistem de gestiune a cheltuielilor comune la nivel de Universitate, cu 

evidenţierea structurii acestora pe feluri de costuri; 

 -instituirea unui sistem de înregistrare a veniturilor din cercetare, precum şi a veniturilor 

proprii din activitǎţi de naturǎ didacticǎ, cu evidenţierea elementelor de structurǎ organizatoricǎ 

generatoare ale acestora; 

 -elaborarea programelor anuale de promovare a ofertei educaţionale a Universitǎţii şi 

implementarea acestora; 

 -diversificarea ofertei educaţionale a Universitǎţii, atât în ceea ce priveşte oferta de studii 

universitare, cât şi oferta de programe de pregǎtire postuniversitarǎ, dezvoltare profesionalǎ 

continuǎ şi reconversie profesionalǎ; 

 -fundamentarea cifrei de şcolarizare anualǎ, pe programe de studiu, în acord cu nevoile 

pieţei muncii şi tendinţele de evoluţie ale acesteia; 

 -fundamentarea sistemului de taxe ale Universitǎţii, în acord cu nevoile de finanţare şi 

evoluţiile mediului economic şi social; 

 -evaluarea calitǎţii personalului didactic, în acord cu mutaţiile impuse de nevoia de 

aplicare a unui sistem centrat pe beneficiarul direct al serviciilor educaţionale; 

 -analiza concordanţei dintre necesarul de personal didactic şi personalul didactic existent 

la nivelul departamentelor şi facultǎţilor, în scopul asigurǎrii premiselor implementǎrii unei 

strategii adecvate în domeniul resurselor umane.  

 Apreciem cǎ de la înfiinţare şi pâna la data redactǎrii prezentului raport, Comisia de 

Management, Dezvoltare Strategicǎ, Gestionare şi Evaluare Economico-Financiarǎ s-a implicat 

activ în problemele de naturǎ strategicǎ ale Universitǎţii. De asemenea, a colaborat cu 

managementul executiv în scopul rezolvǎrii problemelor curente de naturǎ economicǎ şi 

financiarǎ ale Universitǎţii. 

Prezentul Raport a fost  aprobat  în Senatul Universităţii din Petroșani, prin Hotărârea 

nr. 29 din data de 29 04.2014. 

 


