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Expunere de motive

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, la art. 132 (4), prevede: O facultate poate 
include unul sau mai multe departamente, scoli postuniversitare şi extensii universitare 
care sunt responsabile de organizarea programelor de studii pe tipuri şi cicluri de studii 
universitare.

Această lege fundamentală implică obligaţii şi totodată drepturi în sarcina 
membrilor comunităţii academice din România.

Carta universităţilor din România, în structura cărora funcţionează extensii 
universitare precizează aspecte relevante referitoare la importanţa academică, socială şi 
economică a extensiilor universitare:

în Carta Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca,

- universitatea cuprinde centre universitare, facultăţi, şcoli doctorale, şcoli de studii 
postuniversitare, departamente, extensii universitare, alte structuri funcţionale pentru 
cercetare ştiinţifică, didactice şi de cooperare cu alte instituţii de învăţământ superior şi 
de cercetare ştiinţifică din ţară şi străinătate precum şi serviciile aferente

- Orice facultate se înfiinţează, se organizează sau se desfiinţează la propunerea şi cu 
aprobarea Senatului universitar, prin hotărâre a Guvernului privind structura instituţiilor 
de învăţământ superior, iniţiată anual de către ministerul de resort. O facultate poate 
include unul sau mai multe departamente, şcoli doctorale, şcoli postuniversitare şi 
extensii universitare care sunt responsabile de organizarea programelor de studii pe tipuri 
şi cicluri de studii universitare.

- La nivelul extensiei universitare, directorul extensiei şi directorul adjunct (dacă este 
cazul) sunt numiţi de către rector la propunerea decanilor, cu avizul Consiliilor 
facultăţilor care au în componenţă extensii.



- Funcţia de director de extensie este asimilată funcţiei de prodecan.

în Carta Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

- Facultăţile, liniile de studii, departamentele, extensiile elaborează planuri strategice şi 
programe anuale, care conţin şi obiective corespunzătoare structurii multiculturale a 
universităţii. Ele prevăd, de asemenea, măsuri de control şi de evaluare.

- Desemnarea în structurile şi în funcţiile de conducere la nivelul universităţii asigură 
reprezentarea tuturor structurilor de învăţământ şi cercetare (facultăţi, departamente, 
extensii, unităţi de cercetare etc.).

- Facultatea este unitatea funcţională care elaborează şi gestionează toate programele de 
studii. Facultatea poate cuprinde în structura sa mai multe departamente, linii de studii 
(română, maghiară, germană), şcoli doctorale, şcoli postuniversitare şi extensii 
universitare, institute, biblioteci, laboratoare, unităţi de cercetare, ateliere tehnice, care 
sunt responsabile de organizarea programelor de studii pe tipuri de cicluri şi studii 
universitare, conform competenţelor stabilite prin regulamentele existente

De asemenea, în regulamentele de organizare ale universităţilor care au în 
structura funcţională extensii academice regăsim aspecte referitoare la activitatea şi 
importanţa extensiilor universitare ca structuri academice dintre care enumerăm 
următoarele:

în regulamentul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca,

- Componentele organizatorice precum centre universitare, facultăţi, extensii universitare, 
departamente şi şcoli doctorale, centre de cercetare, dezvoltare, inovare şi transfer de 
cunoaştere în care se derulează procesele principale ce decurg din realizarea misiunii 
academice asumate de universitate, denumite în continuare structuri academice;

- La nivelul facultăţii structura de conducere este Consiliul Facultăţii, iar funcţiile de 
conducere sunt de Decan şi Prodecani;

- Departamentul este condus de directorul de departament sprijinit, de Consiliul 
departamentului;

- Conducerea extensiei universitare este asigurată de un director şi un director adjunct;

- Directorul extensiei universitare asigură managementul extensiei urmărind calitatea şi 
eficienţa în activităţile derulate în cadrul acesteia precum şi dezvoltarea ei adecvată 
nevoilor comunităţii locale şi strategiei universităţii conform Regulamentului propriu de 
organizare şi funcţionare.



în regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,

- Programele de studiu din extensii se supun aceloraşi condiţii de autorizare şi acreditare 
ca orice alt program din universitate. Fiecare locaţie geografică şi fiecare limbă de 
predare a unui program trebuie autorizată şi acreditată separat

- Directorul extensiei universitare: - coordonează activităţile de învăţământ, activităţile 
administrative şi de prestări de servicii faţă de mediul economic şi social care se 
desfăşoară în cadrul extensiei; este responsabil cu aplicarea politicii Universităţii la 
nivelul extensiei, conlucrează şi se coordonează cu decanatele facultăţilor implicate în 
funcţionarea extensiei, cu serviciile şi secretariatele Universităţii, în toate problemele ce 
vizează extensia; - reprezintă extensia, coordonează activitatea Consiliului Extensiei; - 
răspunde de asigurarea susţinerii din partea comunităţii locale în domeniul infrastructurii 
necesare desfăşurării activităţii extensiei; - răspunde de integrarea extensiei în structurile 
strategice locale/regionale; - asigură şi răspunde pentru colaborarea cu instituţii şi 
societăţi comerciale din zonă

- Extensiile au şi personal administrativ, subordonat direcţiei generale administrative. Pe 
plan local personalul administrativ se subordonează directorului de extensie. La nivelul 
fiecărei extensii se organizează un secretariat, cu un efectiv de personal adaptat 
necesităţilor determinate de numărul de studenţi

în acest sens actuala modificare legislativă recunoaşte în acord cu dezideratele 
constituţionale şi legale funcţia de director de extensie universitară ca funcţie de 
conducere în instituţiile de învăţământ superior de stat sau particulare şi salarizarea 
conform cu nivelul directorului de departament în conformitate cu atribuţiile şi 
responsabilităţile academice ce revin directorului de extensie universitară.

în numele iniţiatorilor,

Senator, Monica Cristina ANISIE

Senator, Irina Elisabeta KOVACS

f
Senator, C's-aba Zoltan NOVAK
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Către: Biroul Permanent al Senatului
De la: Ştefan Pălărie, Senator USR PLUS Circumscripţia 42 - Bucureşti 
Subiect: Solicitare co-semnare iniţiativă legislativă

r-
10.05.2022

Stimate doamne, stimaţi domni,

Subsemnatul Ştefan Pălărie, Senator USR PLUS, doresc să fiu co-iniţiator al iniţiativei 
legislative având nr. de înregistrare Senat - L259/2022, Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1 /2011.

Vă mulţumesc,

f Oigitally signed by Ştefan
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Ştefan PĂLĂRIE 
Senator USR PLUS 
Circumscripţia 42, Bucureşti
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