
       ANEXA 1 

 
Actualizări operate în Carta UTCN  

și aprobate în ședința Senatului universitar din data de 24.04.2015 

 

A)  Actualizarea din punct de vedere al legislației  prin includerea tuturor modificărilor 

şi completărilor aduse la Legea Educației Naționale nr. 1/2011 de către Legea nr. 166 

din 5 octombrie 2011; Legea nr. 283 din 14 decembrie 2011; Ordonanța de Urgență nr. 

21 din 30 mai 2012; Ordonanța de urgență nr. 84 din 12 decembrie 2012; Ordonanța de 

urgență nr. 92 din 18 decembrie 2012; Ordonanța de urgență nr. 14 din 6 martie 2013; 

Legea nr. 62 din 21 martie 2013; Legea nr. 206 din 27 iunie 2013; Decizia nr. 397 din 1 

octombrie 2013; Ordonanța de urgență nr. 103 din 14 noiembrie 2013; Ordonanța de 

urgență nr. 117 din 23 decembrie 2013; Legea nr. 1 din 8 ianuarie 2014; Legea nr. 187 

din 24 octombrie 2012; Decizia nr. 106 din 27 februarie 2014; Ordonanța de urgență nr. 

16 din 9 aprilie 2014; Ordonanța de urgență nr. 49 din 26 iunie 2014; Ordonanța de 

urgență nr. 83 din 12 decembrie 2014; Ordonanța de urgență nr. 94 din 29 decembrie 

2014;  

 

B)  Actualizarea în funcție de situația actuală a UTCN. 

1. S-au  eliminat Titlul XV – “Statutul Consiliului de Administrație” și atribuțiile 

prorectorilor, acestea fiind reglementate prin Regulamentul Consiliului de Administrație; 

2. S-a eliminat condiționarea existenței departamentelor de conducătorii de 

doctorat din departament, întrucât nu corespunde structurii actuale a UTC-N; 

3. Titlul XIV – “Codul de etică și deontologie profesională” a trecut ca și anexă la 

Cartă în locul modelului de contract de fuziune prin absorbție, ca parte integrantă din 

cartă conform cerințelor legii educației naționale și s-a eliminat  referirea la integrarea în 

cartă a celorlalte regulamente; 

4. S-a eliminat din Codul de etică, incompatibilitatea dintre calitatea de membru 

al Consiliului de Administrație și președintele Consiliului de Administrație, întrucât 

președintele consiliului (Rectorul) are și calitatea de membru al acestuia; 

  5. S-a eliminat  interzicerea manipulării și indoctrinării dogmatice în universitate, 

având în vedere ca, după fuziunea UTC-N cu Univ. de Nord Baia Mare, în universitate 

există facultate de teologie ortodoxă; 

 

 



6. S-a eliminat “Lista definițiilor termenilor și a expresilor utilizate în Carta 

universitară”, acestea fiind cuprinse în legislație; 

7. S-a  eliminat modelul de contract ce reprezenta detaliile procedurale de 

fuziune prin absorbție din anexa 1, întrucât acestea nu mai sunt de actualitate; 

8. S-au efectuat corecturi și reformulări (spre exemplu, în cazul preparatorilor, 

lichidarea funcției) și au fost eliminate redundante; 

9. S-au eliminat tebelele ce reprezentau componența Senatului și Consiliilor 

Facultăților, datorită  structurii actualizate a universității prin desființarea Facultății de 

Resurse Minerale și Mediu. Componența acestor structuri și alegerea membrilor se 

face, conform art. 17 din Cartă, printr-un Regulament de alegeri aprobat de către Senat; 

 

C)  S-au efectuat corecturi datorită corelărilor cu legislația în vigoare. 

  

D)  S-au efectuat reformulări care nu modifică sensul și conținutul reglementărilor 

pentru a le clarifica. 

 

E)    S-a efectuat renumerotarea articolelor și corespondența acestora în Cuprins. 

 

 

Președinte Senat Universitar,          Jurist,  

    Prof.dr.ing.Mihai ILIESCU     Daniel STAN 

 


