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1. DISPOZIłII GENERALE  

Art.1 Consiliul pentru strategie şi dezvoltare este un organism permanent specializat, cu rol 
consultativ, constituit în baza Legii EducaŃiei NaŃionale nr. l/2011 şi Cartei 
UniversităŃii ,,Ştefan cel Mare" din Suceava. 

 
2. STRUCTURA ŞI ALEGEREA MEMBRILOR  

Art.2 Consiliul pentru strategie şi dezvoltare este format din 7 – 9 membri, din care 5 – 7 
personalităŃi din mediul economic şi social. 

Art.3 Preşedintele Consiliului este propus de rectorul UniversităŃii şi este validat prin votul 
direct al senatorilor USV. 

Art.4 Rectorul USV este membru de drept al Consiliului. Ceilalti membri aiConsiliului sunt 
propuşi de preşedintele Consiliului şi sunt validati prin votul direct al senatorilor 
USV. 

Art.5 În cazul vacantării unei poziŃii din structura consiliului, se procedează conform 
articolului 4. 

Art.6 Durata mandatului Consiliului este de 4 ani.  

 
3. ATRIBUłIILE CONSILIULUI  

Art.7 Consiliul are ca atribuŃii elaborarea de strategii si proiecte de dezvoltare pentru 
comunitatea academica suceveana, in vederea indeplinirii misiunii de educatie si 
cercetare a universitatii.  

Art.8 Consiliul contribuie la întărirea şi dezvoltarea legăturilor universităŃii cu comunitatea 
locala, regionala si internationala.  

Art.9 Întocmeşte rapoarte pe probleme specifice. Elaborează documente interne cu 
propuneri pentru materializarea strategiilor în conformitate cu atributiile consiliului.  

 
4. ATRIBUłIILE PREŞEDINTELUI CONSILIULUI  

Art.10 Preşedintele consiliului are, în principal, următoarele atribuŃii:  
(1) convoacă şi conduce şedinŃele consiliului;  
(2) stabileşte ordinea de zi a şedinŃelor consiliului;  
(3) urmăreşte buna desfăşurare a activităŃilor consiliului;  
(4) invită şi aprobă participarea, în calitate de invitat la şedinŃele consiliului, a unor 

personalităŃi din viaŃa economică şi socială;  
(5) prezintă Consiliului de administraŃie şi Senatului propuneri de hotărâre în 

domeniile de competenŃă. 
  
5. FUNCłIONAREA CONSILIULUI  

Art.11 Consiliul se întruneşte la solicitarea preşedintelui sau a rectorului.  

Art.12 Convocarea se face prin e-mail, la o dată agreată de membrii Consiliului. 

Art.13 Consiliul în ansamblul său este legal constituit în prezenŃa a cel puŃin 2/3 din membrii 
săi.  

Art.14 Întrunirile Consiliului pot avea loc şi în mediul virtual, cu condiŃia să fie asigurat 
suportul tehnic de comunicare între participanŃi.  
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Art.15 Materialele redactate, discutate sau avizate în Consiliu, când este cazul, se înaintează  
Consiliului de administraŃie spre avizare şi apoi Senatului UniversităŃii spre aprobare. 

Art.16 Hotărârile, recomandările sau punctele de vedere ale Consiliului se adoptă cu 
majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenŃi la şedinŃă, prin vot deschis. 

Art.17 La reuniunile la care nu se impune un aviz prin vot, cvorumul nu este necesar.  

 
6. DISPOZIłII FINALE  

Art.18 Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senatul UniversităŃii. 

Art.19 Modificarea Regulamentului de funcŃionare se face prin Hotărâre a Senatului 
UniversităŃii.  

 
 


