REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI DE
STRATEGIE ŞI REFORMĂ A SENATULUI UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA
Comisia de Strategie şi Reformă funcţionează în cadrul Senatului Universităţii din
Oradea şi are misiunea de a elabora şi de a urmări aplicarea Planului Strategic de
Dezvoltare şi a Planului Operaţional la nivelul Universităţii din Oradea, precum şi rolul
de a fundamenta direcţiile de reformă care se impun la nivelul universităţii.
Strategia Universităţii din Oradea are componente manageriale care asigură
eficacitatea conducerii, definind acţiunile pe termen lung şi mediu ce creează condiţiile
că sistemul instituţional să se dezvolte raţional, realist şi armonios în mediul regional,
naţional şi internaţional.
Comisia de Strategie şi Reformă propune Senatului Universităţii din Oradea,
Planuri Strategice de Dezvoltare şi Planurile Operaţionale care prin continua adaptare la
schimbările din mediul intern şi extern vor asigura Universităţii din Oradea o poziţionare
cât mai bună în sistemul educaţional naţional şi european. Comisia pentru Strategie şi
Reformă este organismul de lucru care pe lângă proiectarea viitorului Universităţii din
Oradea identifică şi mijloacele prin care acesta poate fi realizat.
Cap. I. Atribuţiile Comisiei de Strategie şi Reformă a Senatului Universităţii din
Oradea
1.1. Elaborează sau modifică Carta Universităţii.
1.2. Analizeaza si inainteaza Senatului Planurile Strategice şi Planurile Operationale ale
Universităţii din Oradea.
1.3. Analizează şi avizează Planurile Strategice şi Planurile Operaţionale ale facultăţilor
Universităţii din Oradea.
1.4. Analizează şi propune indicatorii calitativi ai universităţii şi ai facultăţilor
1.5. Analizează oportunitatea înfiinţării de noi specializări pe baza cerinţelor pieţei
muncii.
1.6. Analizează aplicarea indicatorilor privind întocmirea statelor de funcţii.
1.7. Analizeaza si inainteaza Senatului, la propunerea rectorului, pe baza evaluării
interne, masuri privind reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor ori a institutelor
neperformante;
Cap. II. Structura Comisiei de Strategie şi Reformă a Universităţii din Oradea
2.1. Comisia de Strategie şi Reformă este formată din membrii ai Senatului Universităţii
din Oradea având în componenţă cel puţin un student membru al Senatului precum şi din
cadre didactice ale Universităţii din Oradea. Numărul membrilor comisiei se stabileşte
prin hotărâre a Senatului.
2.2. Componenţa Comisiei de Strategie şi Reformă este stabilită de Senatul Universităţii
din Oradea prin vot direct.
2.3.Preşedintele Comisiei de Strategie şi Reformă este membru al Senatului Universităţii
din Oradea, numit de preşedintele Senatului şi validat prin vot de către Senat.

Cap. III. Dreptul de vot.
3.1. Dreptul de vot aparţine în exclusivitate membrilor comisiei.
3.2. Comisia este statură când sunt prezenţi jumătate plus un din membrii ei.
3.3. Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a numărului de participanţi la şedinţă.
Cap. IV. Atribuţiile membrilor Comisiei de Strategie şi Reformă.
4.1. Atribuţiile preşedintelui comisiei:
- convoacă membrii comisiei;
- propune ordinea de zi;
- ia măsuri pentru asigurarea cvorumului;
- urmăreşte funcţionarea eficientă a comisiei în conformitate cu atribuţiile acesteia,
- asigură elaborarea hotărârilor / rezoluţiilor Comisiei de Strategie şi Reformă şi le
înaintează Senatului spre aprobare;
- propune completarea membrilor comisiei atunci când este cazul sau schimbarea
unui membru al comisiei în cazul în care acesta are mai mult de trei absenţe pe durata
unui an universitar;
- atribuie sarcini membrilor Comisiei de Strategie şi Reformă şi urmăreşte
realizarea lor;
4.2.Atribuţiile membrilor Comisiei de Strategie şi Reformă
- participă la lucrările comisiei ori de câte ori sunt convocaţi;
- duc la îndeplinire hotararile luate de comisie şi sarcinile stabilite de către
preşedintele acesteia;
Cap. V. Modul de lucru al Comisiei de Strategie şi Reformă
5.1. Activitatea comisiei se desfăşoară în şedinţă ordinară sau extraordinară,
5.2.Şedinţa ordinară se convoacă de către preşedintele comisiei sau de către înlocuitorul
desemnat al acestuia.
5.3.Şedinţele extraordinare se convoacă de către Preşedintele Senatului sau de către 1/3
din membrii comisiei. Şedinţele extraordinare convocate către Preşedintele Senatului sunt
conduse de către acesta.
5.4.Prezenţa membrilor comisiei la şedinţă este obligatorie. Pe durata unui an universitar
se admit maxim 3 absenţe nemotivate.
5.5. La lucrările comisiei pot fi invitaţi specialişti din Universitatea din Oradea cu
competenţă recunoscută.
5.6.Documentele ce urmează a fi analizate şi dezbătute se vor elabora de către colective
formate din membrii comisiei şi de către specialiştii invitaţi.
5.7.Documentele elaborate se transmit prin e-mail tuturor membrilor comisiei cu minim 3
zile înainte de şedinţele ordinare şi cu minim 24 ore înainte de şedinţele extraordinare,
5.8.Discuţiile din cadrul comisiei sunt libere iar conţinutul lor se consemnează în
procesul verbal al şedinţei.
5.9. Hotărârile/rezoluţiile luate în formă finală, se supun la vot şi se aprobă cu o
majoritate simplă a membrilor prezenţi.

Cap. VI. Reguli de conlucrare cu executivul (CA)
6.1. Materialele adresate spre analiză Comsiei din partea Consiliului de Administraţie
şi care au nevoie de aprobarea Senatului trebuie să respecte următoarele etape:
 elaborarea lor - responsabilitatea executivului;
 aprobarea lor - responsabilitatea Senatului;
 implementarea lor - responsabilitatea executivului;
 monitorizarea şi controlul lor - responsabilitatea Senatului, în temeiul
dispozitiilor Legii nr. 1/2011;
 evaluarea rezultatelor şi întocmirea de rapoarte periodice către Senat –
responsabilitatea executivului.
6.2. Documentele vor fi înaintate secretariatului general al Senatului cu cel puţin 7 zile
lucrătoare înainte de şedinţa de Senat în care urmează a fi aprobate.
6.3. Secretariatul general al Senatului transmite materialele Comisiei de Strategie si
Reforma în timp util, pentru a putea fi analizate cu cel putin 3 zile calendaristice înaintea
şedinţei de Senat în care se solicită aprobarea lor.
6.4. Iniţiativele şi documentele înaintate spre aprobare Senatului şi în prealabil spre
analiză Comisiei trebuie însoţite de documentele justificative care au stat la baza
iniţiativelor şi care să susţină aprobarea acestora.
6.5. Documentele se transmit şi în format electronic pentru a fi accesibile tuturor
membrilor Comisiei.
Cap. VII. Dispoziţiile finale
Modificarea prezentului regulament se face de către Comisia de Strategie şi Reformă la
propunerea Preşedintelui Comisiei sau la solicitarea a cel puţin 1/3 dintre membrii
comisiei şi se aprobă de majoritatea simplă a membrilor prezenţi. Toate modificările sunt
înaintate Senatului Universităţii din Oradea spre aprobare.
Prezentul regulament a fost avizat de către Comisia de Strategie şi Reformă si aprobat de
Senatul universitar in sedinta din 04.09.2012.

