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HOTĂRÂRE 

a Senatului Universității Politehnica Timișoara 

Nr. 267/17.12.2020 

 

Art. 1.  Se aprobă Contractul de management dintre Senatul Universității Politehnica Timișoara și Rectorul Universității 
Politehnica Timișoara pentru perioada 2020-2024, în forma din Anexa la prezenta. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al UPT.  

 

PREȘEDINTE,  SECRETAR GENERAL, 
Prof. univ. dr. ing. Radu VASIU  Prof. univ. dr. ing. Carmen GRECEA 

 
 
 

CONSILIER JURIDIC 
Jr. Alina ATANASESCU 
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CONTRACT DE MANAGEMENT 
Nr...../....... 

I. PARTILE CONTRACTANTE:

Senatul Universității Politehnica Timișoara, constituit în urma validării 
alegerilor pentru legislatura 2020 – 2024, conform HS UPT nr. 28/13.01.2020, 
reprezentat de președinte prof.univ.dr.ing. Radu VASIU, conform HS UPT nr. 
31/20.01.2020 
şi 

Rectorul Universității Politehnica Timișoara în persoana d-lui conf.univ.dr.ing. 
Florin DRĂGAN, confirmat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 
3262/14.02.2020 

în temeiul art. 211 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale şi ale art. 
164, alin. 7, lit. i) și art. 172, alin. 2, lit.e) din Carta Universității Politehnica Timișoara, 
actualizată, au încheiat prezentul contract de management: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie stabilirea cadrului  în care în 
legislatura universitară 2020 – 2024 este asigurată şi organizată de către Rector şi 
echipa sa managerială conducerea şi gestionarea activităţii Universităţii Politehnica 
Timişoara, în limitele stabilite de lege, de Carta UPT şi a prerogativelor funcţiei, în 
vederea îndeplinirii planului strategic precizat în Anexa nr.1 la prezentul contract şi 
care face parte integrantă din acesta. 

III. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o durată corespunzătoare mandatului 
Rectorului, potrivit legii. 

Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi ia sfârşit 
odată cu încheierea mandatului Rectorului şi/sau a Senatului, la data aplicării 
prevederilor art.125 alin.1 din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, ori la 
data la care, din motive independente de voinţa părţilor, obiectul contractului nu mai 
poate fi realizat. 

IV. CRITERIILE ŞI INDICATORII DE PERFORMANŢĂ MANAGERIALĂ

Senatul UPT îşi însuşeste contractul de management şi se angajază, în 

Anexă la HS nr. 267/17.12.2020



2/4 

limitele prevăzute de lege, să asigure cadrul instituţional necesar îndeplinirii planului 
strategic prevăzut în Anexa nr. 1. 

Rectorul se obligă să întreprindă toate demersurile pentru realizarea planului 
strategic asumat, cu respectarea cadrului legal și a prevederilor Cartei UPT. 

În cursul executării contractului, părţile pot să modifice de comun acord 
prevederile planului, în cazuri temeinic justificate, și anume:  

i) în scopul adaptării indicatorilor la modificările legislative, reglementările
guvernamentale, la politicile educaţionale europene, la evoluţia situaţiei economice a 
UPT şi a României;  

ii) atunci când Senatul universitar nu adoptă anumite măsuri propuse de rector
în numele Consiliului de administrație cu impact asupra realizării unor prevederi. 

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR.

1.SENATUL UNIVERSITAR are, în principal, următoarele drepturi şi obligaţii:

a) aprobă, la propunerea rectorului, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a
Cartei Universitare, măsurile care se impun cu privire la structura, organizarea
şi funcţionarea universităţii astfel încât să fie posibilă realizarea obiectivelor și
măsurilor prevăzute în Anexa 1;

b) controlează şi sprijină activitatea rectorului prin comisii de specialitate;
c) validează în baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate raportul

anual al rectorului la art.125 alin.1 din Legea nr. 1/2011;
d) aprobă, în cazurile menționate la Cap. IV, alin. (3) din prezentul contract, şi în

măsura competenţelor prevăzute de lege și Carta UPT, modificări de obiective
și măsuri;

e) acordă Rectorului toate drepturile ce decurg din lege şi Carta UPT şi manifestă
solicitudine față de propunerile sale referitoare la bunul mers al universităţii;

f) asigură Rectorului deplina libertate în organizarea şi conducerea activităţii -în
limitele prerogativelor sale, ale legii şi ale prezentului contract de
management- pentru realizarea planului strategic prevăzut în Anexa nr. 1 şi a
obiectivelor acestuia,

2. RECTORUL are, în principal următoarele drepturi și obligații:
a) asigură conducerea executivă a UPT urmărind realizarea misiunii şi

obiectivelor prevăzute în planul strategic al universității;
b) realizează managementul şi conducerea operativă a universităţi în mod

nemijlocit sau prin delegarea unei părţi din atribuţiile sale prorectorilor,
corespunzător domeniilor pe care aceştia le gestionează în conformitate cu
deciziile emise în acest sens de rector;

c) conduce Consiliul de administraţie al UPT;
a) prezintă senatului universitar, potrivit art. 130 alin. (2) și art. 213 alin. (6) lit. f)

din Legea nr. 1/2011, în luna aprilie a fiecărui an, raportul privind starea
universității;

b) îndeplineşte toate celelalte atribuţii care rezultă din prevederile legislaţiei în
vigoare şi din cuprinsul Cartei UPT;

c) manifestă solicitudine față de propunerile şi solicitările Senatului universitar
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referitoare la bunul mers al universității; 
d) notifică Senatul cu privire la incidența unui caz dintre cele prevăzute la Cap.

IV, alin. (3) din prezentul contract, caz în care părțile vor încheia un act
adițional la prezentul contract, ce va avea ca obiect modificarea obiectivelor
sau măsurilor planului strategic;

e) are dreptul de a solicita Senatului universitar, atunci când apreciază că este
oportun şi există motive temeinice, modificarea obiectivelor și măsurilor
planului strategic;

f) poate beneficia, pe durata mandatului, de reducerea normei didactice cu cel
mult 30%, conform art. 287 alin. 21 din Legea nr. 1/2011.

Drepturile şi obligaţiile Rectorului cuprind în afara celor mai sus enumerate, şi 
celelalte obligaţii şi drepturi care îi revin din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, 
Carta UPT şi reglementările legale la momentul aplicării lor. 

VI. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

Părţile convin să îndeplinească cu bună credință prevederile acestui contract,
să coopereze în rezolvarea oricărei situații care pot afecta obiectul contractului și să 
recurgă, atunci când este cazul, la acțiuni preventive utile implementării planului 
strategic/planului managerial.  

Niciuna dintre părţi nu va fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea în mod 
corespunzător, total sau parţial, și la timp a oricăreia din obligaţiile sale prevăzute în 
contract, dacă neîndeplinirea în cauză a fost prilejuită de evenimente sau situaţii 
imprevizibile la data încheierii contractului şi ale căror consecinţe sunt de neînlăturat 
de către partea care le invocă. 

Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor 
stabilite în prezentul contract, din vina exclusivă a rectorului, având drept consecinţă 
încălcarea de către universitate a prevederilor art.124 din Lege Nr.1/2011, acesta 
răspunde potrivit legii şi Cartei Universitare şi poate fi revocat din funcţia de Rector în 
condiţiile prevăzute de art.125 alin.1 lit a) din Legea nr. 1/2011.  

Având în vedere dispozițiile art. 212, alin. (2) din Legea nr. 1/2011, rectorul 
poate fi demis prin următoarea modalitate: 

• Senatul adoptă o hotărâre motivată în acest sens cu o majoritate de 2/3 din
membrii Senatului urmând a se proceda la organizarea unui referendum;

• Se organizează referendumul pentru demiterea Rectorului, cu întreaga
comunitate universitară cu drept de vot pentru alegerea Rectorului, în minim 3
luni de la emiterea hotărârii de Senat;

• Rezultatul referendumului este trimis la minister pentru revocare, în
conformitate cu rezultatul referendumului.

VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT

Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act 
adiţional, cu acordul ambelor părţi sau prin efectul legii.  

Părţile vor adapta contractul de management corespunzător prevederilor 
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legale intervenite ulterior. 

VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Soluționarea problemelor litigioase izvorâte din încheierea, executarea, 
interpretarea sau încetarea clauzelor prezentului contract se va face potrivit legislației 
în vigoare aplicabilă în speţă. 

IX. DISPOZITII FINALE

Prezentul contract se aplică potrivit legislaţiei, Cartei UPT și regulamentelor 
UPT în vigoare la data semnării lui. 

Prezentul contract de management s-a încheiat azi, 17.12.2020, într-un număr 
de 2 (două) exemplare, toate cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte. 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA 

Rector       Preşedinte Senat  
Conf.univ.dr.ing. Florin DRĂGAN    Prof.univ.dr.ing. Radu VASIU 

Birou juridic 
Alina ATANASESCU 




