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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  
AL COMISIEI ECONOMICE 

 
 
PREAMBUL 
 

Managementul financiar universitar are ca principal obiectiv utilizarea acelor mecanisme 
prin care se realizează creşterea eficienţei în identificarea, mobilizarea  şi alocarea resurselor de 
finanţare. 

La nivelul Facultăţii de Ştiinţe, activitatea financiară constituie atributul esenţial al Comisiei 
Economice, iar una din componentele definitorii ale Comisiei în acest segment de activitate este 
preocuparea permanentă pentru perfecţionarea continuă pe multiple planuri: previzional, 
operaţional, de monitorizare şi cuantificare a performanţelor. 

 
Art.1 Structura Comisiei Economice 
 

Comisia Economică a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe are următoarea structură: preşedinte 
şi membri. Mandatul Comisiei Economice are aceeaşi durată cu cea a Consiliului Facultăţii de 
Ştiinţe. Componenţa comisiei economice este prezentată în anexa 1. 
 
Art. 2 Funcţionarea Comisiei Economice 
 

a. Comisia Economică se reuneşte semestrial, în sesiuni ordinare şi în sesiuni extraordinare, la 
convocarea preşedintelui; 

b. Comisia Economică este legal constituită dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor; 
c. Reuniunile Comisie Economice se anunţă cu cel puţin 3 zile înainte, cu excepţia şedinţelor 

extraordinare când acest termen se reduce la minimum 24 de ore înainte. La anunţarea 
reuniunii se va prezenta şi ordinea de zi a şedinţei; 

d. În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia Economică adoptă hotărâri proprii. Hotărârile se iau 
cu majoritatea membrilor prezenţi, dacă numărul acestora reprezintă 2/3 din totalul 
membrilor; 

e. La reuniunile Comisiei Economice pot asista şi invitaţi, cu aprobarea Preşedintelui sau a 
Comisiei. Prezenţa lor este limitată la punctele de pe ordinea de zi pentru care sunt invitaţi. 

f. Hotărârile se consemnează în procesul verbal de şedinţă care va fi semnat de preşedinte. 
 

Art.3 Atribuţiile Comisiei Economice 
 

a. Analizează şi avizează proiectele de buget la nivelul programelor de studii, a  
departamentelor şi facultăţii; 
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b. Analizează corelaţia dintre veniturile de care dispun departamentele şi modul de construire 
al statelor de funcţiuni (înaintea începerii anului universitar); 

c. Analizează oportunităţile economico-financiare ale înfiinţării unor noi programe de studiu; 
d. Analizează şi propune cuantumurile pentru activităţile prestate în regim de plata cu ora; 
e. Analizează şi identifică resursele financiare necesare în cazul organizării concursurilor pentru 

ocuparea unor posturi vacante; 
f. Analizează şi propune cuantumul taxelor de şcolarizare pentru studenţii şi masteranzii în 

regim cu taxă; 
g. Analizează metodologia de decontare a orelor prestate altor facultăţi din cadrul ULBS 

precum şi a celor prestate de către alte facultăţi pentru Facultatea de Ştiinţe 
h. Analizează semestrial situaţia veniturilor şi cheltuielilor până la nivel de program de studiu şi 

propune soluţii de eficientizare a managementului financiar al Facultăţii de Ştiinţe; 
i. Identifică resurse extrabugetare pentru consolidarea capitolului venituri din bugetul de 

venituri şi cheltuieli. 
 

Art.4 Atribuţiile preşedintelui comisiei 
 

a. Convoacă şi prezidează Comisia Economică a Facultăţii de Ştiinţe; 
b. Reprezintă comisia în relaţia cu Consiliul şi Decanul Facultăţii de Ştiinţe 
c. Ia toate măsurile urgente care se impun, urmând să informeze Comisia la următoarea 

reuniune; 
d. Prezintă în faţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe un raport anual privind activitatea Comisiei 

Economice. 
 
Art.5 Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 

a. Comisia Economică se subordonează Consiliului Facultăţii de Ştiinţe realizând politica 
Planului Managerial al Decanului Facultăţii; 

b. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Economice se face prin 
hotărâre a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe; 

c. Prezentul regulament intră în vigoare cu data adoptării lui de către Consiliul Facultăţii de 
Ştiinţe. 

 
 
Adoptat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe din data de 19.10.2016. 
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Anexa1 

 
 
 
 

Componența Comisiei Economice 

Nr. crt. Profesor / student Calitate 

1.  Prof. univ. dr. SIMIAN DANA preşedinte 

2.  Prof. univ. dr. ACU MUGUR membru 

3.  Conf. univ. dr. BĂNĂDUC ANGELA membru 

4.  Conf. univ. dr. SOFONEA FLORIN membru 

5.  Conf. univ. dr. SANISLAV MIHAI membru 

6.  Conf. univ. dr. BRANGA ADRIAN membru 

7.  Lector univ. dr. GHEOCA VOICHIŢA membru 

8.  
Lector univ. dr. STOIAN IULIAN membru 

9.  Student  BĂILĂ IONELA RALUCA membru  (I III) 

 


