STATUTUL
Consiliului de Orientare și Analiză Strategică (COAS)
al Universității din București
SECŢIUNEA I – MISIUNE. ATRIBUŢII.
Art. 1 - Consiliul de Orientare și Analiză Strategică („COAS”) al Universității din București
(„Universitatea”) este o structură consultativă prevăzută la Art. 144, litera (c) din Carta Universității.
Art. 2 - Misiunea COAS este aceea de a oferi conducerii executive și Senatului Universității asistenţă
în elaborarea și implementarea strategiilor Universității, prin elaborarea de analize și recomandări
privind direcțiile și obiectivele de dezvoltare strategică, precum şi a unei evaluări a documentelor și
acțiunilor strategice anterioare ale Universității.
Art. 3 - Atribuțiile COAS sunt următoarele:
a. Înaintează rectorului Universității („Rectorul”) propuneri și recomandări în procesul de
elaborare a strategiei Universității pe durata mandatului acestuia;
b. Furnizează Universității analize și repere de planificare strategică pe termen lung;
c. Elaborează un raport anual privind poziționarea strategică a Universității în anul calendaristic
anterior în context național și internațional pe care îl prezintă Rectorului în luna martie a
fiecărui an, anterior prezentării de către Rector în Senat a Raportului anual;
d. Elaborează, la sfârșitul mandatului Rectorului și al Senatului și mai înainte de alegerea noului
Rector, un raport de evaluare privind implementarea strategiei pe 4 ani a Universității, pe
care îl înaintează Rectorului și Președintelui Senatului şi pe care, la solicitarea acestora,
Preşedintele COAS îl poate prezenta în Consiliul de Administraţie sau în Senatul Universităţii;
e. La propunerea Rectorului, a Președintelui Senatului sau a cel puţin 1/3 dintre senatori,
elaborează și prezintă în Senat sau în Consiliul de Administrație opinii privind deciziile
strategice ale Universității sau proiectele unor astfel de decizii;
f. Analize şi opinii în legătură cu documentele normativ interne ale Universităţii cu impact
asupra orientărilor strategice ale acesteia.
Art. 4 - Opiniile COAS au caracter consultativ pentru decidenţi.
SECŢIUNEA II - MEMBRI
Art. 5 - Membrii COAS sunt personalități din România și din străinătate cu vastă experiență națională
și internațională în domeniul managementului, cu referire specială la managementul academic,
precum şi cu autoritate morală.
Art. 6 - (1) COAS este alcătuit din 9 - 12 membri, dintre care:
a. cel puţin 1/3 sunt personalități de prestigiu din străinătate;
b. cel mult 1/3 au un contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată încheiat
cu Universitatea.
(2) Structura membrilor COAS este următoarea:
a. trei membri propuşi de către Rectorul Universității
b. trei membri propuşi de către Președintele Senatului

c. câte un membru propus de către Comisia de Resurse a Senatului, conducerea ICUB şi
organizatia ALUMNI a Universităţii
d. trei foşti rectori ai Universităţii, în ordinea cronologică inversă a exercitării mandatelor.
Art. 7 - Mandatul membrilor COAS este de 4 ani și începe în cel mult 60 de zile de la începerea
mandatului Rectorului.
Art. 8 - În termen de 30 de zile de la confirmarea în funcţie a Rectorului de către Ministrul Educaţiei
Naţionale, persoanele/structurile prevăzute la Art. 6 -alin. (2) lit. a) – c) înaintează Senatului lista
propunerilor nominale, însoțită de acordul scris al celor nominalizați.
Art. 9 - Mandatul membrilor COAS începe la data hotărârii Senatului de aprobare a componenţei
nominale a COAS.
Art. 10 - (1) Calitatea de membru al COAS încetează prin renunţare, excludere sau deces.
(2) Renunţarea devine efectivă cu începere de la data depunerii la secretariatul Senatului a
declaraţiei scrise de renunţare.
(3) Excluderea unui membru al COAS se dispune prin hotărâre a Senatului Universităţii, luată cu o
majoritate de 2/3 din numărul senatorilor prezenţi, la iniţiativa persoanelor/structurilor
propunătoare prevăzute la Art. 6 -alin. (2) lit. a) – c) sau a 1/3 dintre senatori. Procedura de excludere
a unui membru poate fi declanşată în cazul unor abateri grave de la normele de conduită
universitară, prevederile Cartei Universităţii, hotărârile Senatului ori ale Consiliului de Administraţie
sau ale prezentului Statut.
(4) Completarea componenţei nominale a COAS se face prin hotărârea Senatului Universităţii, în
termen de 60 de zile de la data vacantării unui loc de membru, cu respectarea procedurii prevăzute
prin prezentul Statut.
SECŢIUNEA III - ORGANIZARE
Art. 11 - Funcţionarea COAS este asigurată de:
a) Preşedintele COAS
b) Adunarea Generală a COAS.
Art. 12 - Poate fi desemnat în calitate de Preşedinte al COAS un fost rector al Universităţii, care la
data desemnării este cadru didactic titular al acesteia sau aflat în prelungire de activitate în baza
unui contract pe durată determinată încheiat cu Universitatea, ori, în lipsă, unul dintre membrii
prevăzuţi la Art. 6 -alin. 2 lit a) şi b) care, la data desemnării, are un contract de muncă de purată
determinată sau nedeterminată încheiat cu Universitatea.
Art. 13 - Funcţia de Președinte al COAS este remunerată.
Art. 14 - Preşedintele COAS este desemnat prin votul Senatului Universităţii, la propunerea
Rectorului, prin aceeaşi hotărâre prin care este aprobată componenţa nominală a COAS.
Art. 15 - (1) Preşedintele COAS are depline puteri executive şi de reprezentare a COAS în intervalul
dintre şedinţele Adunării Generale.
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(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Președintele COAS este asistat de o persoană angajată a
Secretariatului General al Universităţii, desemnată de Rector.
Art. 16 - În cazul în care Preşedintele COAS se află în imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile, funcţia
sa este îndeplinită de un alt membru al COAS, desemnat de el sau, în lipsa acestei desemnări, de
către Rector.
Art. 17 - (1) Adunarea Generală a membrilor COAS se întruneşte semestrial, în şedinţă ordinară,
precum şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţă extraordinară, la convocarea scrisă a Preşedintelui
COAS, transmisă prin email cu cel puţin trei zile înaintea datei şedinţei.
Art. 18 - (1) Adunarea Generală se întruneşte valabil în prezenţa majorităţii membrilor acestuia iar
hotărârile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.
(2) Şedinţele Adunării Generale a membrilor COAS pot avea loc şi prin corespondenţă electronică,
care se arhivează corespunzător.
Art. 19 - (1) Ședințele Adunării Generale sunt prezidate de Președintele COAS.
(2) La şedințele Adunării Generale participă, în calitate de invitaţi permanenţi, Rectorul, Președintele
Senatului și directorul general administrativ al Universității, personal sau prin reprezentanţi
desemnaţi.
(3) Cu aprobarea majorităţii membrilor participanţi la şedinţa Adunării Generale, Președintele COAS
poate invita şi alte persoane la lucrările acesteia.
SECŢIUNEA IV - FUNCŢIONARE
Art. 20 - Resursele financiare şi logistice privind funcţionarea COAS, inclusiv remunerarea
Preşedintelui COAS, sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului de Administraţie.
Art. 21 - COAS dispune de o secţiune proprie în cadrul paginii web a Universităţii, în care sunt
prezentate informaţii relevante privind COAS şi activitatea acestuia, precum şi informaţii de interes
general legate de organizarea şi funcţionarea COAS.
Art. 22 - În exercitarea activităţii sale, COAS poate solicita asistenţă din partea comisiilor
permanente ale Senatului şi a departamentelor administrative ale Universităţii.
SECŢIUNEA V – DISPOZIŢII FINALE
Art. 23 - Prezentul Statut intră în vigoare la data finalizării procedurii de alegere a organelor de
conducere ale Universităţii din anul universitar 2019/2020.
Art. 24 - Prezentul Statut poate fi modificat prin hotărârea Senatului Universităţii.

APROBAT ÎN ŞEDINŢA SENATULUI UNIVERSITĂŢII DIN DATA DE ____________________

Prof. univ. dr. Marian Preda
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