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Comitetului Director al Universite|ii Politehnico din Timigoara

Misiune

1. Comitetul Directortgi propune sd contribuie la dezvoltarea Universititlii Politehnico din Timigoara (UPT) prin

consilierea conducerii UPT in definirea strategiei acesteia, urmdrind, mai ales, cre$terea calitativi a activitdtii
didactice, cea de cercetare gi cea de administrare a patrimoniului UPT.

Comitetul igi propune, de asemenea, si fie un promotor activ al imaginii UPTin exterior.

Principii

2.1 Comitetul Director este un organism consultativ, autonom gi independent al Universitd[ii Politehnico din
Timigoara, function6nd conform prevederilor Cartei UPT.

2.2 Comitetul Director nu este subordonat nici unei structuri de conducere din UPT.

Membri

3.1 Comitetul Director este format din personalitdti din domeniile economic, cultural sau social.

3.2 Comitetul este format din minimum 10 gi maximum 20 de membri. Membrii nu sunt remunerali pentru

aceastd activitate, acegtia particip6nd benevol la activitatea Comitetului.
3.3 Membriisunt invita[iin nume propriu ginu pot delega altcuiva activitatea din cadrulComitetului.
3.4 Un membru nu reprezinti interesele companiei/insituliei sale, nici ale angajatorului sau/gi nici ale unei

brange specifice, ci exclusiv interesul general a comunitS[ii.
3.5 in cazul in care un subiect aflat in disculie poate genera interese directe unui anumit membru, acesta are

obligatia de onoare de a mentiona acel conflict de interese.
3.6 Comitetul Director poate recomanda rectorului noi membri, ace$tia urm6nd a fi numiti prin decizia rectorului
UPT.

3.7 Orice membru care, din oricare motive, nu mai poate activa in Comitetul Director va informa Pregedintele in
cel mai scurt termen. Participarea unui membru in Comitetul Director inceteazd de drept, fird nici un demers

specific, dacd acesta nu poate participa la 4 gedinte succesive ale Comitetului.

Funclii Si atributii

4.1 Comitetul Director igi alege Pregedintele, unul sau mai mulli Vicepregedinti $i Secretarul general, numirea

acestora fdc6ndu-se prin decizia Rectorului UPT.

4.2 Pregedintele Comitetul Director reprezinti Comitetulin raport cu celelalte structuri din UPT gi in fala te(ilor.
4.3 Vicepregedintele (vicepresedinlii) preia atribu[iile Pregedintelelui c6nd acesta i le deleagd sau cAnd acesta nu

este disponibil.
4.4 Secretarul general gestioneazd organizarea internd a Comitetul Director, organizarea gedintelor,

comunicarea intre membrii Comitetului gi comunicarea cu structurile UPT.

4.5 Pregedintele, Vicepregedin[ii gi Secretarul general formeazd Biroul de coordonare a Comitetul Director.
Biroul planificd activitatea Comitetului, inclusiv calendarul, ordinea de zi a gedinlelor, realizeazd comunicirile
publice etc.

4.5 Comitetul Director poate constitui Comisii de specialitate, fiecare comisie put6nd desemna un Coordonator

de comisie.
Mod de organizare

5.1. Comitetul Director se int6lnegte cel putin trimestrialin intdlniri plenare ordinare.
5.2 Comitetul Director se poate int6lni giin intdlniri plenare extraordinare, atunci c6nd este necesar.
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5.3 in afara int6lnirilor plenare, membri Comitetului Director se pot int6lni gi cu alte ocazii, mai ales in int6lniri de

lucru ale Comisiilor de specialitate.
Durata maximd recomandatd a tuturor int6lnirilor Comitetului Director este de 2 ore.
5.4 Pregedintele, cu ajutorul Secretarului general, pregdtesc ordinea de zi pe baza unui program de activitd[i
stabilit de Comitet gi pe baza propunerilor membrilor Comitetului Director gi a rectorului UPT.

5.5 Cvorumul de gedin[5 este de o treime plus unu din numirul membrilor Comitetului Director. $edinlele, in
principiu, nu sunt publice.

5.6 gedinlele au loc sub formd de sesiune de lucru. De aceea nu se poate vorbi de o procedurd de vot. Este

preferabil ca toate hotdrArile Comitetului sd fie prin consens.

Dacd totugi este necesar un vot, atunci votul va fi deschis (exceptdnd cazul c6nd o majoritate a membrilor
prezenti solicitd vot secret). Orice vot referitor la persoane va fi secret. Deciziile se iau cu majoritatea simpld a

celor prezen[i.

5.7 in int6lnirile Comitetului Director vor putea fi invitate orice persoane, fie din 16ndul UPT, fie din exterior, a

cdror prezenti se considerd ci ar contribui la discutarea subiectelor de pe ordinea de zi.

5.8 UPT va pune la dispozi[ia Comitetului Director infrastructura necesari desfdgurdrii activitdtii, inclusiv
personal administrativ, dacd este cazul.

5.9 in vederea bunei desfdgurdri a activitdlii Comitetului Director, membrii acestuia pot solicita informa[ii,
strategii, planuri, bugete, proiecte, evaludri etc. ale UPT.

Mod de comunicare

6.L Comitetul Director va interactiona cu UPT prin urmdtoarele mijloace:
- prezenta, in calitate de invitati, la uneleint6lniri ale Comitetului Director a unor reprezentanti din structurile de

conducere;
- prezenta, in calitate de invitati, a unor membri ai Comitetului Director in int6lnirile structurilor de conducere
sau de specialitate din UPT;

- prezenta, in calitate de invita[i, a unor membri ai Comitetul Director la conferinte tematice sau alte manifestiri
publice organizate de sau sub egida UPT;

-intocmirea de rapoarte, studii, recomanddri cdtre rectorgi structurile de conducere a UPT;

- organizarea unor int6lniri comune.
6.2 Rapoartele, studiile gi recomandirile Comitetului Director nu vor fi fdcute publice, cu exceptia situatiilor in
care Comitetul Director consideri ci publicarea acestora este beneficd dezvoltdrii UPT.

6.3 Pregedintele reprezinti Comitetul Directorin interac[iunile cu terle per1i.

S.4inmomentul incareun membrudoregtesdexprimeinpublicpireri personalereferitoarelaaspectecarear
putea face obiectul preocupdrilor Comitetului Director, acesta are datoria de a preciza ci nu este vorba de o
pozitie a Comitetului.

Modificarea prezentului regulament

7. Prezentul regulament poate fi modificatin gedinti plenard a ComitetulDirector, prin acceptula jumdtate plus

unu din numdrul membrilor Comitetului.

Adoptat in gedin[a din 12 aprilie 2013, prin votul unanim a 10 membri prezenti (dintr-un total de 15).

Pre5edintele Comitetului tector,
Prof.dr.ing. Viorel- SERBAN

.f?,
Rector,

Dan BEUROS
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