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REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a organelor deliberative din universitate:
Consiliul de Administraţie şi Consiliile Facultăţilor
Cap. I. Structura, organizarea şi funcţionarea Consiliului de
administraţie
Art. 1. (1) Consiliul de Administraţie al UTBv asigură conducerea executivă a
universităţii şi pune în aplicare hotărârile Senatului UTBv.
(2) Consiliul de Administraţie este condus de Rectorul UTBv, în conformitate cu
atribuţiile acestuia prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Componenţa Consiliului de Administraţie este cea prevazută de Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011.
(4) Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi ale Cartei Universităţii Transilvania din Braşov.
Art.2 (1) Consiliul de Administraţie al UTBv are următoarea componenţă:
- rectorul universităţii;
- prorectorii universităţii;
- directorul C-SUD;
- decanii facultăţilor;
- directorul general administrativ al universităţii;
- reprezentantul studenţilor în Consiliul de administraţie.
(2) Calitatea de membru al Consiliului de administraţie se dobândeşte odată cu dobândirea
funcţiei prevăzute la alin. (1) şi încetează odată cu încetarea funcţiei respective.
(3) Reprezentantul studenţilor în Consiliul de administraţie este desemnat prin alegerea sa
de către studenţi, conform legislaţiei în vigoare şi a propriilor regulamente.
(4) La şedinţele Consiliului de administraţie pot participa, în calitate de invitaţi
permanenţi, fără drept de vot, reprezentantul sindicatului la nivelul universităţii, un reprezentant
al angajaţilor dintre reprezentanţii aleşi la nivel de universitate şi un reprezentant al Senatului.
(5) La solicitarea rectorului, la şedinţele Consiliului de administraţie, poate participa orice
persoană din universitate sau din afara acesteia.
Art.3 Hotărârile Consiliului de administraţie sunt obligatorii şi executorii pentru
departamente, facultăţi, unităţi de cercetare şi servicii, precum şi pentru întreaga comunitate
universitară, de la data publicării lor pe site-ul instituţiei.
Art.4. (1) Consiliul de Administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare, de 2 ori pe lună, la
convocarea rectorului, sau în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar.
(2) Prezenţa membrilor de drept ai Consiliului de administraţie, la şedinţele consiliului
este obligatorie.
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În situații excepționale, membrul de drept al Consiliului de administrație care nu poate
participa la ședința convocată din motive obiective va împuternici un reprezentant din structura
din care face parte.
(3) Şedinţele Consiliului de administraţie sunt conduse de rector. În cazul absenţei
rectorului, şedinţele Consiliului de administraţie sunt convocate şi conduse de prorectorul
delegat în acest sens de acesta.
(4) La începutul fiecărei şedinţe a Consiliului de administraţie se supune aprobării, de
membrii consiliului, proiectul ordinii de zi.
Art.5 (1) Între şedinţele Consiliului de administraţie, în situaţii excepţionale, precum şi
pe perioada vacanţelor, conducerea executivă a universităţii este asigurată de Biroul Consiliului
de administraţie.
(2) Biroul Consiliului de Administraţie este format din: rector, prorectori, directorul
general administrativ şi reprezentantul studenţilor din consiliul de administraţie.
Art.6 (1) Şedinţele Consiliului de administraţie şi ale Biroului Consiliului de
Administraţie sunt statutare în prezenţa a minim 2/3 din nr. total al membrilor prezenţi.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 6 alin (1) în cazuri de urgenţă şedinţele Biroului
Consiliului de Administraţie se pot desfăşura şi de la distanţă, membrii acestuia exprimându-şi
dreptul de vot prin mijloace electronice. Având în vedere specificul votului prin mijloace
electronice, se vor considera valabil exprimate voturile comunicate în termen de maxim 12 ore
de la ora transmiterii concomitente a convocării prin mijloace electronice, dar nu mai târziu de
ora 24 a zilei în care a fost transmisă comunicarea.
(3) Hotărârile Consiliului de administraţie, sunt adoptate cu votul majorităţii membrilor
prezenţi. În cazul şedinţelor Biroului Consiliului de Administraţie desfăşurate la distanţă,
hotărârile sunt adoptate cu jumătate +1 din voturile exprimate prin mijloace electronice de
membrii acestuia, conform dispoziţiilor art.6 alin.2.
(4) Hotărârile Biroului Consiliului de administraţie se iau prin consens şi produc efecte
juridice de la data adoptării acestora, urmând a fi supuse, în mod obligatoriu, aprobării
Consiliului de Administraţie, în prima şedinţă a acestuia din urmă.
(5) Hotărârile Biroului Consiliului de administraţie cuprinse în Anexa Hotărârii
Consiliului de administraţie, se aduc la cunoştinţa comunităţii academice.
(6) Toate hotărârile Consiliului de administraţie şi ale Biroului Consiliului de administraţie
sunt consemnate în procesul-verbal de şedinţă. În cazul şedinţelor desfăşurate la distanţă,
hotărârile votate prin mijloace electronice vor fi consemnate în registrul de procese verbale cu
ataşarea dovezilor privind derularea ședinței la distanţă și a votului exercitat prin mijloace
electronice. Arhivarea și gestionarea proceselor verbale se face prin mijlocirea Prorectoratului cu
Relațiile Publice.
Cap.II Structura, organizarea şi funcţionarea consiliilor facultăţilor
Art.7 (1) Consiliul facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al facultăţii.
(2) Consiliul facultăţii este desemnat conform prevederilor legale în vigoare.
(3) Consiliul facultăţii cuprinde reprezentanţi din toate departamentele facultăţii şi
reprezentanţi ai studenţilor.
(4) Norma de reprezentare a cadrelor didactice este 1/6 din numărul total al acestora, dar
nu mai puţin de 5 membri, şi reprezintă 75% din numărul membrilor consiliului facultăţii.
Numărul de studenţi reprezintă cel puţin 25% din numărul total al membrilor consiliului
facultăţii.
(5) Numărul maxim al membrilor consiliului facultăţii aleşi de cadrele didactice, este cel
prevăzut în Anexa nr. 2 a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor din
Universitatea Transilvania din Braşov.
(6) La solicitarea decanului facultăţii, la şedinţele Consiliului facultăţii, poate participa
orice persoană din facultate sau din afara acesteia.
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Art. 8 (1) Consiliul facultăţii se întruneşte în şedinţe ordinare, o dată pe lună, la
convocarea decanului, sau în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar.
(2) Prezenţa membrilor de drept ai Consiliului facultăţii, cărora le este recunoscut şi
dreptul de vot, la şedinţele consiliului este obligatorie.
(3) Şedinţele consiliului facultăţii sunt conduse de decanul facultăţii. În cazul absenţei
decanului, şedinţele consiliului facultăţii sunt convocate şi conduse de prodecanul delegat în
acest sens de acesta.
(4) La începutul fiecărei şedinţe a Consiliului facultăţii se supune aprobării, de către
membrii consiliului, proiectul ordinii de zi. Acest proiect al ordinii de zi se comunică membrilor
Consiliului facultăţii, de către decan sau prodecanul delegat ce va conduce şedinţa, după caz, cu
cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei consiliului.
Membrii Consiliului facultăţii pot propune completări ale acesteia, care sunt, de asemenea,
supuse aprobării membrilor consiliului.
Art.9 (1) Între şedinţele Consiliului facultăţii, în situaţii excepţionale, precum şi pe
perioada vacanţelor, conducerea executivă a facultăţii este asigurată de decanul facultăţii sau de
prodecanul, delegat în acest sens de decan, în cazul imposibilităţii obiective a exercitării acesteia
de către cel dintâi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Într-o astfel de situaţie, decanul sau prodecanul, după caz, are posibilitatea de a
consulta ceilalţi prodecani din facultate, precum şi directorii de departament.
Art.10 (1) Şedinţele Consiliului facultăţii sunt statutare în prezenţa a minim 2/3 din
numărul total al membrilor cu drept de vot sau a persoanelor împuternicite a le reprezenta pe
acestea.
(2) Hotărârile Consiliului facultăţii sunt adoptate cu votul majorităţii simple a membrilor
prezenţi.
(3) Hotărârile adoptate de decan sau prodecan, după caz, în condiţiile precizate la art.9 al
prezentului regulament, produc efecte juridice de la data adoptării acestora, urmând a fi supuse,
în mod obligatoriu, aprobării Consiliului facultăţii, în prima şedinţă a acestuia din urmă.
(4) Hotărârile Consiliului facultăţii, precum şi cele adoptate, în condiţiile art.9 din
prezentul regulament, de decan sau prodecan, după caz, se aduc, obligatoriu, la cunoştinţa
comunităţii academice de la nivelul facultăţii.
(5) Toate hotărârile Consiliului facultăţii, precum şi cele adoptate, în condiţiile art.9 din
prezentul regulament, de decan sau prodecan, după caz,sunt consemnate în procesul-verbal de
şedinţă.
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