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REGULAMENT
de organizare ~i func~ionare a Senatului Universita~ii Transilvania din Bra~ov

I.

Constituirea Senatului

Art.1 Senatul universitar reprezinta comunitatea universitara ~i este forul suprem de conducere al Universitatii
Transilvania din

Bra~ov.

Senatul are func~ie de deliberare, decizie ~i control ~i asigura conducerea

Universita~ii

In

concordanta cu legislatia in vigoare, cu principiile autonomiei universitare, cu prevederile Cartei Universitatii
precum ~i cu propriile sale hotarari.
Art.2 (1) Hotararile Senatului sunt obligatorii pentru toate organismele executive, administrative

~i

pentru

intreaga comunitate universitara.
(2) La solicitarea Senatului, a comisiilor sau a membri lor senatori, structurile academice, administrative
executive ale universitatii au
Art.3 Numarul

~i

obli ga~ia

~i

de a raspunde interpelarilor ~i lntrebarilor adresate.

procedura de alegere a membrilor Senatului precum

~i

durata mandatului acestora sunt

reglementate prin Carta Universita~ii ~i respectiv, prin Metodologia de alegeri.
Art.4 Senatul universitar nou-ales se
Senatul In

func~ie,

lntrune~te

in ziua

~i

Ia ora stabi lite prin actul de convocare adoptat de

In conformitate cu prevederile Metodologiei de alegere a structurilor de conducere din

universitate.
Art.S (1)

~edin~a

pre~edinte

de constituire a Senatului nou ales este condusa de eel mai In varsta senator, In calitate de

de varsta, asistat de eel mai tanar senator cadru didactic

~i

eel mai tanar student senator, In calitate

de secretari.
(2) lmposibilitatea exercitarii atributiilor de catre unul ori mai mu l~i senatori mentionati Ia alin.(1) atrage de drept
lnlocuirea acestora cu alti senatori care lntrunesc ace l ea~i

condi~ii,

dintre senatorii prezenti.

Art.6 (1) Pentru validarea mandatelor, Senatul universitar alege in prima sa

~edinta,

prin votul majoritatii

membrilor prezenti. Comisia de validare formata din 5 senatori.
(2) Comisia i~i prezinta raportul plenului Senatului in termen de eel mult 5 zile de Ia desemnare.
(3) Dupa prezentarea raportului, Comisia de validare
Comisia pentru pregatirea ~i

desfa~urarea

i~i

inceteaza mandatul, iar rolul ei este preluat de catre

lucrarilor Senatului.

(4) Un mandat este valid daca senatorul respectiv nu se afla intr-a situatie de incompatibilitate prevazuta de
actele normative in vigoare.
(5) Senatul poate lua hotarari numai cu votul senatorilor cu mandat validat.
II. Structura Senatului
Art. 7 (1) Pre~edintel e Senatului raspunde de modu l de indeplinire a atribu~iunilor Senatului conform Cartei
Universitatii Transilvania din Bra~ov
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~i

a altar reglementari legale In vigoare.

{2) Structuri le de lucru ale Senatului sunt:
a)

Comisii de specialitate;

b)

Comisii speciale;

c)

Comisia de pregatire a lucrarilor Senatului;

d)

Secretariatul Senatului.

Art.S {1) Dupa constituirea legala a Senatului, sub conducerea pre'?edintelui de varsta, este ales pre'?edintele

Senatului.
{2) Propuneri le pentru functia de pre'?edinte pot fi facute de catre oricare membru al Senatului sau prin
autopropunere.
{3) La functia de pre'?edinte poate candida orice membru, cadru didactic, al Senatului.
Art.9 {1) Pre'?edintele este ales pe durata mandatului Senatului, prin vot secret, cu buletine de vot pe care sunt

lnscrise, In ordine alfabetica, numele '?i prenumele tuturor candidatilor propu'?i.
{2) Este declarat pre'?edinte ales al Senatului candidatul care a lntrunit votul majoritatii simple a senatorilor
prezenti.
(3) Odata cu alegerea pre~edintelui Senatului, activitatea pre~edintelui de varsta lnceteaza de drept.
Art.10 (1) Pre'?edintele Senatului raspunde de modul de lndeplinire a atributiunilor Senatului conform Cartei

Universitatii Transilvania ~i a altor reglementari legale In vigoare.
(2) Pre~edinte l e Senatului are urmatoarele atributii:
(a) Conduce ~edintele Senatului, asistat de alti doi membri numiti de acesta; conducerea lucrarilor
'?edintei poate fi delegata unui senator, cadru didactic, desemnat de pre'?edinte;
{b) Coordoneaza activitatea Comisiei de pregatire a lucrarilor Senatu lui;
{c) Reprezinta Senatul In relatiile cu Consiliul de Administratie;
(d) Tncheie In numele Senatul ui contractu! de management cu rectorul universitatii;
(e) Transmite hotararile Senatului conducerii executive '?i urmare'?te, prin comisiile de specialitate,
modul de lndeplinire a acestora, informand corespunzator Senatul;
(f) La solicitarea '? i In numele Senatului, invita Ia ~edinte l e Senatului sau ale comisiilor acestuia,

reprezentanti ai structurilor executive '?i administrative ale Universitatii sau transmite acestora
interpelari scrise din partea Senatului;
{g) Reprezinta Senatu l In raporturile acestuia cu organisme simi lare ale altar institutii de lnvatamant
superior din tara '?i strainatate ~i lncheie cu acestea conventii ~i protocoale de colaborare In domeniul
academic;
(h) Confera titluril e onorifice acordate de Senatul Universitatii, conform Cartei Universitatii '?i
Regulamentelor interne;
{i) Tndeplin e~te orice alte activitati ce-i revin In calitate de reprezentant al Senatului.
Art.11 (1) Tn exercitarea atributiunilor sale, Pre~edintele Senatului se va manifesta apolitic, echidistant !?i

echilibrat, va promova deontologia !?i etica academica precum

~i

interesele Universitatii pe tot parcursul

exercitarii mandatului.
(2) Pre~edintele nu poate fi membru al niciuneia dintre comisiile permanente.
(3) La ~edinte l e de comisii Ia care participa, le prezideaza.
Art.12 (1) Pre?edintele Senatului nu poate ocupa mai mult de doua mandate. Man datu I pre~edintelui lnceteaza

de drept Ia cerere, Ia ie~irea Ia pensie sau In urma revocarii.
(2) Pre~edinte le Senatului poate fi revocat de catre Senat In cazul lncalcarii grave sau lndilcarilor repetate a
atributiilor sale.
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(3) Procedura revocarii poate fi initiata de eel putin o treime din numarul senatorilor, cu prezentarea In scris a
motivarii acesteia.
(4) Revocarea pre~edintelui se hotara~te de Senat cu majoritatea simpla a membrilor sai.
Art.13 (1) Vacantarea functiei de Pre~edinte al Senatului conduce Ia desfa~urarea de alegeri, In termen de

maxim 30 de zile calendaristice de Ia vacantarea functiei.
(2) Pe perioada vacantarii functiei de

Pre~edinte

al Senatului, atributiunile corespunzatoare vor fi preluate de

catre un membru stabilit de Senat prin votul majoritatii simple a senatorilor prezenti.
Art.14 (1) Activitatea de reglementare prin regulamente ~i metodologii este atributul Comisiilor de specialitate

conform prezentu lui regulament.
(2) Comisiile de specialitate ale Senatu lui sunt:
a)

Comisia didactica;

b)

Comisia ~tiintifica;

c)

Comisia de asigurare a calitatii ~i relatii internationale;

d)

Comisia privind drepturile ~i obligatiile studentilor;

e)

Comisia de buget- finante;

f)

Comisia juridica.

Art.15 (1) Comisiile de specialitate ale Senatului sunt compuse din cate 8 - 15 senatori din care eel putin un

student.
(2) Un senator poate face parte numai dintr- o comisie de specialitate.
(3) Fiecare comisie l~i va alege un pre~edinte ~i un secretar, care vor fi validati de catre plenul Senatului.
Art.16 (1) Pre~edintii ~i secretarii comisiilor de specialitate sunt ale~i prin vat secret. pe durata mandatului

Senatului, In prima ~edinta de lntrunire a membrilor acestora.
(2) Pre~edintii comisiilor convoaca ~i prezideaza lucrarile acestora.
(3) Tn situatii exceptionale comisiile pot fi convocate ~i de Pre~edintele Senatului, caz In care va conduce lucrarile
acesteia.
(4) Pre~edintii ~i secretarii comisiilor de specialitate pot fi schimbati din functie Ia cerere sau Ia solicitarea, a eel
putin unei treimi din membri comisiei.
Art.17 (1) Competentele, atributiile ~i sarcinile comisiilor de specialitate sunt stabilite de Pre~edintele Senatului

sau direct de catre plenul Senatului.
(2) Comisiile permanente sunt exclusiv organe de lucru specializate ale Senatului.
(3) ~edintel e oricarei comisii se desfa?oara regulamentar In prezenta majoritatii simple a membrilor sai.
(4) Participarea membrilor comisiilor Ia ?edintele acestora este obligatorie.
(5) Tn cadrul comisiilor hotararile sunt adoptate cu majoritatea membrilor prezenti.
Art.1 8 (1) Tn desfa~urarea activitatii lor, comisiile de specialitate au dreptul de a solicita, cu avizul Pre~edintelui

Senatului, conducerii executive ~i administrative a Universitatii informatii relevante, sprijin documentar ~i
logistic.
(2) Pre?edintii comisiilor pot invita Ia ?edintele acestora reprezentanti ai structurilor executive ~i/sau
administrative.
Art. 19 (1) Tn activitatea lor comisiile de specialitate lntocmesc rapoarte ~i dau avize care sunt supuse dezbaterii
~i

aprobarii Senatului.

(2) Avizele ~i rapoartele comisiilor permanente se semneaza de catre pre~edintii acestora. Tn cazul unor opinii
separate acestea vor fi anexate.
(3) Avizele ~i rapoartele comisiilor sunt prezentate In plenul Senatu lui de catre pre~edintii acestora.
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Art.20 (1) Comisiile speciale sunt cu caracter temporar atunci cand sunt constituite pentru rezolvarea unor
situatii speciale (comisii de analiza !?i control a unor activitati executive) sau cu caracter permanent cum este
Comisia pentru pregatirea lucrarilo r Senat ului.
(2) Comisiile speciale cu caracter temporar se constituie Ia initiativa !?i solicitarea Pre!?edint elui Senatului, a
Rectorului sau a eel putin 1/3 din membrii Senatului.
(3) Atributiile !?i durata de functionare a oricarei comisii speciale sunt stabilite de Senat.
(4) Membrii comisiei l!?i aleg, pentru perioada de functionare, un pre~edinte !?i un secretar.
(5) Activitatea comisiei speciale se lncheie prin elaborarea unui raport prezentat ~i aprobat de plenului Senatului.
Art.21 (1) Comisia pentru pregatirea lucrarilor Senatului are caracter permanent !?i asigura functia de secretariat
al Senatului In timpul ~edinte l or !?i lntre !?edintele de lucru ale acestuia; nu are rol deliberativ In numele
Senatului.
(2) Comisia pentru pregatirea lucrarilor Senatului este formata din 5 membri, respectiv:
- Pre!?edintele Senatului;
- 2 pre!?edinti ai comisiilor de specialitate ale Senatului;
- un secretar (cadru didactic membru al Senatului);
- un student.
(3) Membrii comisiei pentru pregatirea lucrarilor Senatului sunt propu!?i de Pre~edintele Senatului !?i aprobati de
plenu l Senatului.
(4) Componenta comisiei se stabile!?te Ia lnceputul fiecarui an universitar.
(5) Atributiile comisiei sunt stabilite de pre!?edinte ~i aprobate de Senat.
Art.22 (1) Secretariatul Senatului reprezinta aparatul tehnic al Senatului constituit cu scopul sprijinirii
activitatilor desfa!?urate In plenul Senatului !?i In comisii, functionand sub coordonarea secretarului Comisiei
pentru pregatirea lucrarilor Senatului.
(2) Atributiile fiecarui membru al Secretariatului Senatului vor fi stabilite de catre Pre!?edintele Senatului.
Ill. Functionarea Senatului
Art. 23 (1) Senatul l!?i desfa!?oara activitatea In plen ~i pe comisii.
(2) Senatul se lntrune!?te In !?edinte ordinare !?i ~edinte extraordinare.
(3) ~edintele ordinare sunt planificate de regula o zi pe luna ~i sunt convocate de catre Pre~edintele Senatului cu
5 zile lnainte de data stabi lita.
(4) ~ed in}e l e extraordinare sunt convocate ori de cate ori est e necesar, de ditre Pre;;edintele Senatului, Ia
solicitarea Rectorului sau a eel putin unei treimi dintre senatori.
Art. 24 (1) Convocarea senatorilor se materializeaza prin anuntarea individuala, prin e-mail !?i/sau telefonic, de
catre Secretariatul Senatului.
(2) Convocarea !?edintelor Senatului se transmite ~i Ia Secretariatele facultatilor, iar acestea au obligatia sa
transmita informatia tuturor senatori lor din facultate.
(3) Odata cu convocarea senatori lor se va transmite acestora !?i ordinea de zi a !?edintei.
(4) Materialele ce urmeaza a fi dezbatute In cadrul ~edintei, pentru care se realizeaza convocarea, pot fi
transmise fiecarui senator prin e-mail !?i/sau vor fi postate pe portalul universitatii.
(5) Ordinea de zi a ~edintei convocate poate fi completata cu alte puncte, cu aprobarea majoritatii senatorilor
prezenti. Ia cererea oricarui senator, formu lata Ia lnceputu l !?edintei.
Art.25 (1) ~ed intele Senatului sunt publice pentru membrii comunitatii academice. Exceptie fac ~edinte le festive.
(2) La ~edintele Senatu lui pot participa, fara drept de vat, reprezentanti ai Consiliulu i de Administratie sau alte
persoane invitate.
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(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii plenului Senatului Ia inceputul ~edintei.
(4) La ?edintele Senatului participa, fara drept de vat. un reprezentant al Sindicatelor din universitate.
(5) Pozitia Consiliului de Administratie, ca raspuns Ia interpelarile ~i intrebarile adresate, va fi exprimata de
regula de catre Rectoru l Universitatii sau In cazuri exceptionale, de catre un reprezentant al acestuia, eel tarziu
in ~edinta urmatoare aceleia in care au fast formulate acestea.
Art. 26 (1) ~edintele Senatului se vor desfa~ura cu respectarea reguli lor deontologiei academice, oferind cadrul
adecvat exprimarii libere a opiniilor de c~ltre orice senator.
(2) Pre?edintele de ?edinta acorda dreptulla cuvant oricarui senator, dar nu va permite schimbul direct de replici
intre senatori. Dreptul la replica este incuviintat de catre pre~edinte le de ~edinta.
(3) Pre~edintel e de ~edinta poate limita dezbaterile pe un subiect, caz In care, senatorii care nu au luat cuvantu l
pot transmite in scris opiniile Ia secretariatul de ~edinta.
Art.27 (1) Votul exercitat de catre senatori In ~edintele de Senat este direct ~ i liber exprimat ~i poate fi deschis
sau secret.
(2) Hotararile Senatului se adopta de regula cu votul majoritatii simple a senatorilor, in conditii de cvorum, daca
nu este prevazut in mod ex pres un vot calificat.
(3) Pre~edintele de ~ed inta va anunta. inainte de exprimarea votului, procedura de vot.
Art.28 (1) Pentru lucrarile Senatului In plen sau pe comisii se intocme~te In scris un proces-verbal, in care sunt
consemnate sintetic dezbaterile ~i hotararile luate.
(2) Lucrarile in plen ale Senatului pot fi lnregistrate pe suport magnetic ~i se arhiveaza Ia Secretariatul Senatului.
(3) Procesele verbale pot fi consultate Ia Secretariatul Senatului de orice membru al Senatu lui.
(4) Copii ale documentelor oficiale ale Senatului se elibereaza Ia cerere numai cu aprobarea Pre~edintelui
Senatului.
(5) Hotararile Senatului se publica pe pagina web a Universitatii.
Art. 29 (1) in situatii exceptionale, dictate de proceduri speciale sau de lncadrare in t imp a emiterii unor decizii,
Pre~edintele

Senatului, cu avizul Comisiei de specialitate, poate da aprobare unor propuneri ale Consi liului de

Administratie care vor fi supuse dezbaterii ~i aprobarii In prima ?edinta de Senat.
(2) Pre~edintele nu poate aproba propuneri referitoare Ia:
•

drepturile ~i obligatiile studentilor;

•

modificarea patrimoniului sau a organigramei universitatii;

•

raporturile de munca ale angajatilor.

IV. Drepturile ~i obligatiile senatorilor
Art.30 (1) Senatorii au urmatoarele drepturi ~i obligatii:
a)

sa participe Ia ~edinte l e Senatului;

b)

sa-~i

c)

sa participe prin vat deschis sau secret, dupa caz, Ia luarea hotararilor;

d)

sa participe Ia ~edintele organelor ~i structurilor Senatului In care au fast ale~i;

e)

exprime nelngradit opiniile privind problemele supuse analizei Senatului;

sa propuna Senatului punerea In discutie a problemelor pe care le considera importante
pentru Universitate, pentru comunitatea universitara sau pentru facultatea pe care o
reprezinta;

f)

sa interpeleze organele ~i structurile Senatului precum ~i conducerea executiva sau
administrativa a Universitatii;

g)

sa ceara convocarea Senatu lui In ~edinta extraordinara, In conditiile prezentu lui
Regulament;
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h)

sa cunoasca legislatia In domeniul lnvatamantului superior precum ~i legislatia specifica
din domeniulln care activeaza.

(2) Drepturile ~i obligatiile de mai sus se vor exercit a ~i. respectiv, lndepli ni cu buna credinta ~i In mod rezonabil,
cu respectarea deont ologiei ~ i eticii academice.
Art. 31 Calitatea de senator se pierde prin:

a)

Demisie;

b)

Alegerea sau numirea Intr-a functie de conducere a Universitatii sau functie executiva,
incompatibila cu calitatea de senator;

c)

lncetarea rapo rturi lor de munca, In calitat e de cadru didactic sau de cercetare t itular, pe baza
de contract de munca pe durat a nedeterminata cu Universitatea;

d)

lncetarea calitatii de student In Universitatea Transilvania.

Art. 32 (1) In cazulln care un cadru didactic a cumulat trei absente nemotivate Ia lucrarile Senatului, facultatea
poate fi ln~tiintata In scris despre situatia aparuta.
(2) St udentii care au acumulat trei absente nemotivate l~i pot pierde facilitatile de care beneficiaza In calitate de
membru al Senatului, pentru o perioada de o luna.

V. Dispozi~ii finale
Art. 33 Prevederile prezentului regu lament se completeaza cu dispozitiile actelor normative In vigoare.

Prezentul Regulament a fast discutat ?i aprobat In ~edinta Senatului Universitatii Transilvan ia din Bra~ov din
data de 24.09.2020.

Prof. dr. ing. Mircea Haria Tierean,
Pre?edintele Senatului Universitatii Transilvania din Bra?OV
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