REGULAMENTUL CONSILIULUI DE COORDONARE
A CENTRULUI UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE
DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA
Art. 1 Prezentul regulament stabileşte misiunea, modul de constituire, structura, atribuţiile şi
funcţionarea Consiliului de Coordonare a CUNBM.
Art. 2 Consiliul de Coordonare a CUNBM se constituie conform art. 7.6 şi art. 7.8 din
Contractul de fuziune prin absorbţie a Universităţii de Nord din Baia Mare de către Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca, din 29 decembrie 2011.
Art. 3 Consiliul de Coordonare are rol consultativ, având misiunea de a armoniza legăturile
dintre decanatele şi departamentele CUNBM, dar şi dintre CUNBM şi UTCN în ansamblul lor .
Art. 4. Atribuţiile Consiliului de Coordonare sunt de a identifica problemele care apar în
desfăşurarea activităţilor academice şi financiare din CUNBM şi de a formula soluţii primare pentru
a fi semnalate în mod unitar Consiliului de Administraţie şi Senatului UTCN.
Art. 5 Consiliul de Coordonare a CUNBM este constituit din: prorectorul coordonator al
CUNBM, decani, prodecani, directori de departamente, directorul administrativ al CUNBM, şeful
biroului contabil din CUNBM, precum şi de reprezentanţi ai studenţilor (câte un reprezentant de la
fiecare facultate).
Art. 6 Sindicatul din CUNBM îşi va desemna un reprezentant în vederea participării ca
invitat la şedinţele de lucru ale Consiliului de Coordonare, în limitele legii.
Art. 7 Conducerea executivă a CUNBM va fi realizată de către prorectorul coordonator al
CUNBM în limitele conferite de legislaţia în vigoare şi de decizia rectorului UTCN, valabilă pe
întreaga perioadă a mandatului.
Art. 8 Consiliul de Coordonare se întruneşte, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la
convocarea prorectorului coordonator.
Art. 9 Reuniunea Consiliului de Coordonare, data şi ordinea de zi se anunţă cu cel puţin trei
zile înainte.
Art. 10 Regulamentul Consiliului de Coordonare intră in vigoare la data constituirii acestuia,
după adoptarea lui de către Senat.
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