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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A UNIVERSITĂŢII CULTURAL ŞTIINŢIFICE TÂRGU MUREŞ 

 

 

 

 

 

DEFINIŢII. 
Cultură: Totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare 

pentru comunicarea acestor valori.(DEX) 

Artă:  Activitatea omului care are drept scop producerea unor valori estetice şi care foloseşte 

mijloace de exprimare cu caracter specific.(DEX) 

Ştiinţă:  Ansamblul de cunoştinţe despre un obiect dat sau distinct (natură, societate, gândire) 

dobândite prin descoperirea legilor obiective ale fenomenelor şi explicarea lor.(DEX) 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

ART.1. Universitatea Cultural Ştiinţifică din Târgu Mureş cu sediul în Târgu Mureş str. 

Iuliu Maniu nr. 4, este o instituţie publică cu această denumire în baza Hotărârii Consiliului local 

municipal nr.410/22.12.2011. Instituția este persoană juridică de drept public, de importanţă 

locală, sub autoritatea Consiliului local municipal Târgu Mureş (serviciu public, Familia 

ocupațională de funcții bugetare ”Administrație”). 

 

ART. 2. Consiliul local municipal Târgu Mureş are competenţe legate de înfiinţarea, 

organizarea şi dezvoltarea  Universităţii Cultural Știinţifice Târgu Mureş, în condiţiile legii. 

 

ART. 3. Ca instituţie publică, Universitatea Cultural Ştiinţifică Târgu Mureş, denumită în 

continuare Universitatea funcţionează în strânsă legătură cu strategiile locale ale autorităţii 

publice locale, pe baza autonomiei şi al autorităţii instituționale culturale ( în sensul Cultură: 

Totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru 

comunicarea acestor valori) naţionale în circuitul european de valori ale domeniului. 

 

ART. 4. Universitatea are ca obiect de activitate principal promovarea şi conservarea 

culturii locale ( în sensul Cultură: Totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de omenire 

și a instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor valori ), educaţia permanentă desfăşurată 

în afara sistemelor de educaţie reglementate prin acte normative în domeniul de stat sau 

particular (CAEN 8559), tradiţiile locale, învăţarea unor meserii tradiţionale, activități de 

organizare a expozițiilor, târgurilor, conferințelor, competițiilor (CAEN 8230), organizarea de 

cursuri de cultură generală, de calificare, de perfecţionare, de cereri tematice şi derulare de 

programe de iniţiere şi dezvoltare a aptitudinilor creative individuale şi de grup, inclusiv 

activități de cercetare în domeniul social, economic şi ştiinţific (CAEN 7219 și 7220). 
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ART.5. Finanţarea cheltuielilor de funcţionare  ale Universităţii se asigură din venituri 

proprii şi subvenţii de la bugetul  local precum şi din atragerea de venituri din alte surse. 

 

CAPITOLUL II 

PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ ACTIVITĂŢILE UNIVERSITĂŢII 

 

ART.6. Principiile care guvernează activităţile specifice Universităţii sunt: 

- Principiul accesului liber la instruire şi educaţie permanentă. 

- Principiul identităţii culturale, potrivit căruia se asigură protejarea şi punerea în 

valoare a moştenirii culturale ( în sensul Cultură: Totalitatea valorilor materiale şi 

spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor 

valori) şi promovarea în circuitul naţional a valorilor spiritualităţii comunităţii pe care 

o reprezintă. 

- Principiul libertăţii de creaţie. 

- Principiul primordialităţii valorii, asigurându-se condiţiile morale şi materiale în 

vederea promovării  creativităţii şi susţinerii talentului. 

- Principiul nediscriminării, care asigură accesul şi participarea egală a tuturor 

cetăţenilor comunităţii la educaţie permanentă, indiferent de rasă, naţionalitate, 

vârstă, sex, etnie sau religie, precum şi dezvoltarea vieţii spirituale a comunităţilor pe 

care le prezintă, în toată diversitatea lor. 

 

CAPITOLUL III 

SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 

ART. 7. Universitatea iniţiază, promovează programe de învăţământ în domeniul 

educaţiei permanente, în condiţiile prevăzute de lege, cu precădere pe profil tehnic şi ştiinţific, 

(cu deschidere spre parteneriate și în creația artistică), de însuşire şi învăţarea  meşteşugurilor 

tradiţionale precum şi celor conforme cerinţelor economiei locale, inclusiv activităţi de cercetare, 

dacă este cazul. 

 

ART. 8. Obiectul de activitate principal al Universităţii este cel prevăzut de art. 4. al 

prezentului Regulament 

 

ART. 9. În vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, Universitatea va urmări 

realizarea următoarelor obiective: 

1. Revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea 

celor care le practică.(CAEN 8559) 

2. Protejarea și tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei contemporane, 

constituind o bancă de valori.(CAEN 7490) 

3. Elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii 

în toate domeniile ale activităţilor umane (tehnic, ştiinţific, artistic). (CAEN 9003, 

7220, 7219) 

4. Elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă.(CAEN 8559) 

5. Cultivarea și stimularea creativităţii şi talentului (CAEN 9002) 

6. Dezvoltarea schimburilor culturale ( în sensul Cultură: Totalitatea valorilor materiale 

şi spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor 

valori), cu precădere tehnice și științifice pe plan local, judeţean, naţional şi 

internaţional. (CAEN 8230) 

7. Organizare de expoziții, târguri, conferințe, competiții, concursuri, inclusiv  sportive 

(CAEN 8230, 9319), 
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8. Iniţierea, organizarea și sprijinirea unor activităţi de cercetare în contextul dezvoltării 

durabile a societății prin valorificarea rezultatelor activităţilor de creaţie tehnică şi 

ştiinţifică. CAEN 7220, 7219) 

9. Urmărirea, cercetarea evoluției pieței forței de muncă în lumina schimbărilor 

tehnologice regăsite în investițiile din zonă (CAEN 7220) 

10. Promovarea noilor tehnologii și a relațiilor dintre domeniile tehnologiilor de vârf; 

adaptarea cunoștințelor din tehnologiile de vârf la nivelul învățământului 

preuniversitar.(CAEN 8559) 

11. Dialogul cu cetățenii, promovarea cunoștințelor actuale către diferitele grupuri țintă 

de cetățeni, care sunt străini de acele domenii.(CAEN 7490) 

12. Promovarea, susţinerea, crearea şi diseminarea de cunoștințe prin acţiuni de educaţie 

şi formare continuă, cercetare şi inovare, dezvoltare umană şi antreprenoriat la 

standarde ridicate (CAEN 7490). 

13. Implicare socială responsabilă în toate domeniile de interes ale comunităţii (social, 

economic) (CAEN 7490). 

14. Încurajarea atitudinii antreprenoriale (învățământul dual) şi nu a învăţământului 

închis, previzibil şi teoretic (CAEN 8559) 

15. Adaptarea metodelor și a infrastructurii instituționale privind activitățile specifice la 

noile condiții și cerințe legislative (de exemplu: laborator virtual, mentorat, incubator 

de talente, activități și cursuri online, etc.). 

*Obs. Codurile CAEN sunt trecute doar orientativ (valabile la acest moment) pentru a 

demonstra sincronizarea activităților și ofertei Instituției cu cerințele pieței în general. 

 

CAPITOLUL IV 

TIPURI DE ACTIVITĂŢI ALE UNIVERSITĂŢII 

 

ART.10. În realizarea obiectivului de activitate prevăzut la art.4 al prezentului 

Regulament şi ale obiectivelor, Universitatea va realiza următoarele tipuri de activităţi: 

1. Organizarea de programe şi proiecte legate de educaţia permanentă, potrivit 

specificului local şi naţional, şi în concordanţă cu nevoile comunităţilor locale. 

2. Conservarea , tezaurizarea şi transmiterea valorilor morale şi creative ale comunităţii 

locale precum şi  ale  patrimoniului cultural (în sensul Cultură: Totalitatea valorilor 

materiale şi spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru 

comunicarea acestor valori) naţional şi universal. 

3. Sprijinirea şi  afirmarea  creatorilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice (micilor 

meșteșugari). 

4. Revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea 

celor care le practică. 

5. Stimularea creativităţii şi talentului în toate domeniile și pentru toate categoriile de 

vârstă. 

6. Organizarea de proiecte şi programe  privind educaţia permanentă, specifice fiecărei 

categorii de vârstă.  

7. Atragerea cetăţenilor în activităţi de iniţiere, cunoaştere şi ocrotire a mediului natural 

în spiritul principiilor dezvoltării durabile. 

8. Organizarea de activităţi de cercetare în contextul dezvoltării durabile a societății prin 

valorificarea rezultatelor activităţilor de creaţie tehnică şi ştiinţifică.  

9. Dezvoltarea cooperării şi a schimburilor culturale (în sensul Cultură: Totalitatea 

valorilor materiale şi spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru 

comunicarea acestor valori) pe plan zonal, naţional şi internaţional. 
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CAPITOLUL V 

ATRIBUŢIILE UNIVERSITĂŢII 

 

ART. 11. În desfăşurarea activităţilor prevăzute de prezentul Regulament, Universitatea 

are următoarele atribuţii: 

1. Iniţiază, organizează şi sprijină proiecte şi programe tehnico-științifice 

2. Efectuează studii şi cercetări în domeniul tehnic şi ştiinţific. 

3. Elaborează şi realizează programe pentru stimularea creativităţii  în general şi a 

creativităţii tradiționale în particular prin manifestări specifice. 

4. Desfăşoară activităţi în vederea dezvoltării şi perfecţionării personalului de 

specialitate din sistemul preuniversitar și antreprenorial în calitate de multiplicator de 

cunoștințe. 

5. Realizează programe de educaţie permanentă atât prin cursurile (de cultură generală 

sau cele autorizate de ANC) proprii cât și prin parteneriate cu instituţiile și 

organizațiile de specialitate din ţară şi din străinătate. 

6. Iniţiază şi aplică programe pentru conservarea, protejarea şi valorificarea 

meşteşugurilor tradiţionale, proprii şi în colaborare cu alte instituţii şi organisme 

naţionale şi internaţionale în vederea protecţiei mediului cultural tradiţional. 

7. Organizează sesiuni, simpozioane, mese rotunde, consfătuiri, colocvii şi alte acţiuni 

cu caracter ştiinţific şi metodologic. 

8. Organizează festivaluri, concursuri, expoziţii tabere şi ateliere de creaţie şi 

interpretare, saloane, târguri şi alte  manifestări de nivel local, judeţean, naţional şi 

internaţional 

9. Constituie biblioteci de specialitate, bănci de date şi arhive documentare foto, video, 

audio şi CD-ROM. 

10. Editează şi difuzează filme de specialitate pe orice fel de suport. 

11. Editează, pe ori ce fel de suport şi difuzează materiale de interes din domeniul 

educaţiei permanente, elaborând studii, monografii, antologii, albume, cărți, lucrări de 

metodologie, publicaţii periodice, materiale publicitare, casete audio, video, CD-uri, 

etc. 

12. Organizează şi desfăşoară activităţi în toate domeniile pentru însuşirea cunoașterii 

meşteşugurilor tradiţionale. 

13. În urma cursurilor eliberează diplome sau certificate  de calificare, certificate de 

absolvire: de inițiere/perfecționare/specializare cu recunoaștere naţională și 

internațională după caz. 

14. Asigură participarea Instituției la proiecte şi schimburi profesionale interjudeţene, 

naţionale, internaţionale. 

15. Organizează şi realizează şi alte activităţi în conformitate cu profilul său de activitate. 

16. Colaborează cu alte instituţii şi organizaţii neguvernamentale de profil din ţară şi 

străinătate, în vederea desfăşurării de acţiuni specifice, schimburi de experienţă, etc. 

17. În activitatea sa Universitatea asigură permanent adaptarea metodelor de învățare și 

dezvoltarea infrastructurii la cerințele actuale în ceea ce privește eficiența activității și 

siguranța participanților. 

 

CAPITOLUL VI 

CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII ŞI PERSONALUL ACESTEIA 

 

ART. 12. Funcţionarea Universităţii se va asigura prin activitatea personalului angajat cu 

contract individual de muncă, pe durată determinată sau nedeterminată, în funcţii de specialitate, 

tehnice sau administrative precum şi prin activitatea unor persoane care participă la realizarea 

proiectelor ori programelor, în baza unor contracte încheiate, conform legii. 

 

ART. 13. Statul de funcţii şi numărul de posturi se aprobă de Consiliul local municipal.  
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ART. 14. Conducerea Universităţii este asigurată de un director, numit prin dispoziția 

primarului. 

 

ART. 15. Angajarea directorului se face pe baza susţinerii unui concurs de proiecte de 

management, câştigătorul urmând  să încheie un contract de management, în conformitate cu 

prevederile legii.  

 

ART. 16. Contractul va conţine programele şi proiectele minimale pe care directorul se 

angajează să le realizeze, în condiţiile legii.   

 

ART. 17. Directorul asigură conducerea executivă a instituţiei şi răspunde de buna 

funcţionare a acesteia, în condiţiile îndeplinirii proiectelor culturale şi programelor minimale şi 

indicatorilor economici şi culturali asumaţi prin contractul de management. 

 

ART. 18. Directorul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

- Reprezintă instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară din străinătate; 

- Asigură conducerea activităţii curente a instituţiei; 

- Elaborează proiectele şi programele de activitate; 

- Propune angajarea personalului de execuţie, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

- Stabileşte măsurile disciplinare sau de recompensare, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

- Îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul de management încheiat cu Autoritatea 

Locală Târgu Mureş; 

- Propune Consiliului local aprobarea statului de funcţii şi numărul de posturi, 

regulamentul de organizare şi funcţionare şi proiectul de buget. 

 

ART. 19. În exercitarea atribuţiilor sale, directorul este ajutat de contabilul şef. 

 

ART. 20.  Contabilul şef se subordonează directorului şi îndeplineşte următoarele atribuţii 

principale:  

- Coordonează activitatea financiar – contabilă şi de salarizare; 

- Exercită controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- Organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale instituţiei; 

- Propune măsuri pentru îmbunătățirea activităţii financiar-contabile a instituţiei; 

- Elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi-l supune aprobării Consiliului 

Local municipal. 

- Îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit legii; 

 

ART. 21. În absenţa contabilului – şef toate atribuţiile sale se exercită de persoana 

desemnată de acesta, cu avizul directorului. 

 

ART. 22. Activitatea directorului Universităţii este sprijinită de către Consiliul Ştiinţific. 

 

ART. 23. Consiliul Ştiinţific este organ colectiv de conducere cu un mandat de 4 ani, cu 

drept de realegere pe aceeaşi perioadă. 

 

ART. 24. Consiliul Ştiinţific este format din preşedinte, membrii şi un secretar. 
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ART. 25. Preşedintele Consiliului Ştiinţific este directorul Universităţii, membrii acestuia 

fiind reprezentanţi al Consiliului local municipal (3) şi contabilul şef iar secretarul va fi numit 

din cadrul aparatului Universităţii. 

 

ART.26. Consiliul Știinţific realizează următoarele operaţiuni şi prevederi: 

a) se întruneşte la sediul Universităţii trimestrial sau de câte ori este nevoie, la  

convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. 

b) este legal întrunit în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi şi ia 

hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenţi. 

c) consiliul ştiinţific este prezidat de preşedinte 

d) dezbaterile Consiliului Știinţific au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor 

săi cu cel puţin 3 zile înainte, prin grija secretarului 

e) dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, inserat în registrul de 

şedinţe, semnat de toţi cei prezenţi la şedinţă 

f) procesul-verbal de şedinţă se semnează de toţi participanţii la lucrările Consiliului 

ştiinţific 

 

ART. 27. Consiliul Știinţific  are următoarele atribuţii principale: 

1) analizează şi aprobă programele de activitate ale Universităţii, hotărând 

direcţiile de dezvoltare a instituţiei 

2) aprobă disciplinele de studiu şi programele de învăţământ şi aprobă tarifele de 

participare 

3) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a instituţiei 

4) aprobă statul de funcţii al instituţiei, ţinând seama de scopul, obiectivele şi 

atribuţiile principale ale acesteia 

5) aprobă şi propune modificări ale regulamentului de organizare şi funcţionare 

şi ale structurii organizatorice ale instituţiei 

6) analizează şi aprobă perfecţionarea, încadrarea şi promovarea salariaţilor, 

potrivit legii 

7) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi 

tematica de concurs 

8) urmăreşte buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare  

ale instituţiei, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii 

patrimoniului de administrat şi după caz, pentru recuperarea pagubelor 

pricinuite 

9) stabileşte modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate 

din venituri extrabugetare, în în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

10) informează Consiliul local o dată pe an asupra activităţii 

11) alte atribuţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

12) Propune, promovează, susține proiecte ale Universității 

 

ART. 28. În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Științific  adoptă hotărâri. 

 

CAPITOLUL VII 

PATRIMONIUL ŞI FINANŢAREA UNIVERSITĂŢII 
 

ART. 29. Patrimoniul Universităţii este alcătuit din drepturi şi obligaţii asupra unor 

bunuri din proprietatea publică sau privată a municipiului, precum şi asupra bunurilor aflate în 

proprietatea privată a instituţiei. 

 

ART. 30. Patrimoniul privat al instituţiei este format din bunurile aparţinând 

Universităţii, bunuri care vor fi gestionate şi evidenţiate distinct în contabilitate. 
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ART. 31. Patrimoniul Universităţii poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, 

transfer cu acordul părţilor, de bunuri din partea unor instituţii publice ale administraţiei publice 

centrale sau locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice 

din ţară sau din străinătate. 

 

ART. 32. Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Universităţii se gestionează 

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile  de 

protecţie, prevăzute de lege, în vederea protejării acestora. 

 

ART. 33. Finanţarea Universităţii se realizează din venituri proprii, subvenţii de la 

bugetul local sau de stat precum şi din alte surse atrase: donaţii, sponsorizări, liberalităţi, libere 

de orice condiţii sau sarcini, contracte de colaborare, parteneriate , închirieri de bunuri. 

 

ART. 34. Veniturile proprii ale Universităţii realizate direct se constituie din: 

a) Taxele de cursuri de şcolarizare inclusiv de perfecţionare ce se percep pentru frecventarea 

cursurilor Universităţii. 

b) Valorificarea unor lucrări realizate de cursanţii Universităţii. 

c) Difuzarea unor publicaţii, din domeniul educaţiei permanente, ştiinţei şi literaturii, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

d) Editarea şi comercializarea pe orice fel de suport a albumelor cu lucrările reprezentative şi a 

înregistrărilor celor mai talentaţi cursanţi. 

e) Închirierea de bunuri. 

f) Prestarea altor servicii ori activităţi, în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile instituţiei şi 

cu respectarea  dispoziţiilor legale în vigoare. 

g) Derularea  de proiecte şi programe proprii sau în colaborare. 

 

          ART. 35. Veniturile extrabugetare vor fi folosite pentru organizarea, funcţionarea şi 

dezvoltarea Universităţii, în condiţiile legii. 

 

CAPITOLUL VIII 

DISPOZIŢII FINALE 
 

ART. 36. Universitatea dispune de ştampilă şi sigiliu proprii. 

 

ART. 37. Universitatea are arhivă proprie în care păstrează, conform prevederilor legale:

  

- actul normativ de înfiinţare şi modificările aduse acestuia; 

- regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- documentele financiar-contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă şi 

situaţii statistice; 

- documente de personal; 

- corespondenţa; 

- alte documente, potrivit legii. 

 

ART. 38.  Atribuţiile şi competenţele personalului de specialitate, administrativ auxiliar se 

stabilesc prin fişele de post respective. Obiectivele concrete şi responsabilităţile curente se 

stabilesc prin programele de activitate. 

 

ART. 39.  În baza prezentului Regulament, Universitatea îşi întocmeşte un regulament de 

ordine interioară.   
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ART. 40. Prezentul regulament intră în vigoare la data intrării în vigoare a hotărârii de 

adoptare. Cu aceeaşi dată îşi încetează valabilitatea orice alte regulamente anterioare sau 

contrare. 

 

ART. 41.  Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare. 

 

ART. 42. Modificări la prezentul regulament pot fi făcute numai în baza hotărârii Consiliului 

local municipal Tg. Mureş, în funcţie de evoluţia legislaţiei sau la propunerea conducerii 

Universităţii.  

  

 


