PROCEDURĂ PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE DIN ACTELE
ADMINISTRATIVE

Art. 1. Prezenta procedură se aplică actelor interne gestionate în cadrul Universității
Tehnice din Cluj Napoca, în măsura în care legea nu impune o altă procedură
specifică.
Art. 2. Prin erori materiale, în sensul prezentei proceduri, se înțelege orice greșeli de
redactare, omisiuni sau mențiuni greșite din actele interne, cu excepția acelora care
atrag nulitatea actului respectiv sau care privesc fondul acestuia.
Art. 3. Constatarea erorilor materiale se face în urma unor cereri în acest sens sau prin
autosesizare, de către prorectorul de resort, pentru documentele aflate în sfera sa de
competență.
Art. 4. (1) Prorectorul de resort decide dacă îndreptarea erorilor materiale se face prin
corectură pe documentul original ori prin emiterea unui nou document.
(2) Dacă îndreptarea erorii materiale se face prin modificări operate în cuprinsul
actului, acestea vor fi semnate şi ştampilate de către prorectorul de resort, în caz
contrar nefiind luate în considerare. Îndreptarea erorii materiale va fi operată pe toate
exemplarele originale ale actului respectiv.
Art. 5. Dacă prorectorul de resort apreciază că îndreptarea nu vizează o eroare
materială, acesta poate decide trimiterea modificării documentului spre aprobarea lui
către structura decizională competentă (consiliul de administrație/senat) ori, dacă
modificarea documentului este în sfera sa de competență, îl reține ca atare spre
aprobare.
Art. 6. În cazul hotărârilor senatului universitar sau a altor documente inițiate și emise
de către acesta, constatarea erorilor materiale și îndreptarea lor este decisă de către
președintele senatului universitar.
Art. 7. După efectuarea îndreptării erorii materiale, operaţiunea efectuată se comunică
de îndată tuturor părților interesate, astfel încât să își producă efectele corespunzător
îndreptării.
Art. 8. În cazul în care actul ce necesită îndreptat se află și în gestiunea ori arhiva altor
structuri din universitate, actul îndreptat se va comunica în mod obligatoriu și acestora.
Art. 9. Prezenta procedură a fost adoptată de către senatul universitar în ședința din
data de 27.03.2015.
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