
Nr. înregistrare: 6763/4/22.04.2021 

HOTĂRÂRE 

a Senatului Universității Politehnica Timișoara 

Nr. 104/22.04.2021 

Art. 1. În scopul eficientizării activităților și reducerii costurilor, utilizării resurselor în condiții de economicitate, eficacitate 
și eficiență, se aprobă reorganizarea Centrului de Educație Permanentă și a Editurii și Tipografiei UPT, precum și modificarea 
organigramei (aprobată prin HS 157/11.06.2020) conform .prevederilor HCA nr. 54/20.04.2021, anexată prezentei. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al UPT, Centrului de Educație Permanentă, Editurii și 
Tipografiei UPT, Departamentului de Antreprenoriat, Direcției Resurse Umane, Direcției Financiar Contabilitate și Biroului 
Juridic. 

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

CONSILIER JURIDIC 
Jr. Alina ATANASESCU 



Nr. inreg. 6689/22.04.2021 

HOTĂRÂRE 
a Consiliului de Administraţie al Universităţii Politehnica Timişoara 

Nr.   54/20.04.2021 
- privind  reorganizarea unor entități din cadrul UPT- 

 
 

În scopul eficientizării activităților și reducerii costurilor, utilizării resurselor în condiții de economicitate, 
eficacitate și eficiență se propun următoarele reorganizări ale entităților din UPT. 

Art. 1. În scopul corelării ofertei educaționale de formare continuă şi perfectionare profesională cu 
cerințele de pe piața muncii, adoptării unor oferte educaționale integrate, adaptate și convergente, 
Centrul de Educație Permanentă devine o unitate structural funcțională evidențiată distinct în cadrul 
Departamentului de Antreprenoriat. Coordonarea Centrului de Educație Permanentă va fi asigurată de 
către Directorul Departamentului de Antreprenoriat. 

Art. 2. Pentru eficientizarea activității în cadrul Editurii și Tipografiei UPT, în sensul: 

• adaptării la tehnologia digitală și corelării ofertei de servicii a UPT cu cerințele pieței;
• corelării activității Tipografiei UPT cu obiectivele Editurii UPT și eficientizării acțiunilor

convergente, astfel încât acestea să răspundă cerințelor membrilor comunității academice a UPT;
• promovării și asigurării vizibilității academice a mărcii înregistrate Editura Politehnica,

Raportat la necesitatea utilizării resurselor în condiții de economicitate, eficacitate și eficiență, prin 
optimizarea/minimizarea costurilor resurselor alocate, având în vedere situația de fapt constatată prin 
raportul din data de 09.03.2021 al comisiei de analiză numită prin HCA nr. 20/23.02.2021,  

Din analiza documentelor furnizate de Direcția Financiar Contabilitate din care se constată un dezechilibru 
între veniturile și cheltuielile Tipografiei, în ultimii 4 ani, astfel: 

2016: Venituri totale: 363.621,94 lei; Cheltuieli totale: 479.975,87 lei; Sold disponibil: - 116.353,93 lei. 

2017: Venituri totale: 324.465,48 lei; Cheltuieli totale: 678.132,24;  Sold disponibil: - 353.666,76 lei. 

2018: Venituri totale: 305.588,40 lei; Cheltuieli totale: 900.596,07 lei; Sold disponibil: - 595.007,67 lei. 

2019: Venituri totale: 360.216,43 lei; Cheltuieli totale: 903.142,82 lei; Sold disponibil: - 542.926,39 lei. 

2020: Venituri totale:: 162.592,22 lei; Cheltuieli totale: 931.628,37 lei; Sold disponibil: -  769.036,15 lei. 

Se decide reorganizarea Editurii și Tipografiei UPT într-o singură entitate funcțională denumită Editura 
Politehnica, în structura căreia unica funcție de conducere este funcția de director. 

Art. 3. Organigrama și statul de funcții vor fi actualizate corespunzător pentru noile entități. 

RECTOR, 
Conf. univ. dr. ing. Florin DRĂGAN

SECRETAR ȘEF UNIVERSITATE,   
Ing. Emiliana-Gabriela IELI 




