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REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii Transilvania din Braşov
I. Constituirea Senatului
Art.1 Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este forul suprem de
conducere al Universităţii Transilvania din Braşov. Senatul are funcţie de deliberare, decizie şi
control şi asigură conducerea Universităţii în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu principiile
autonomiei universitare, cu prevederile Cartei Universităţii precum şi cu propriile sale hotărâri.
Art.2 (1) Hotărârile Senatului sunt obligatorii pentru toate organismele executive,
administrative şi pentru întreaga comunitate universitară.
(2) La solicitarea Senatului, a comisiilor sau a membrilor senatori, structurile academice,
administrative şi executive ale universităţii au obligaţia de a răspunde interpelărilor şi
întrebărilor adresate.
Art.3 Numărul şi procedura de alegere a membrilor Senatului precum şi durata
mandatului acestora sunt reglementate prin Carta Universităţii şi respectiv, prin Metodologia de
alegeri.
Art.4 Senatul universitar nou-ales se întrunește în ziua şi la ora stabilite prin actul de
convocare adoptat de Senatul în funcţie, în conformitate cu prevederile Metodologiei de alegere
a structurilor de conducere din universitate.
Art.5 (1) Şedinţa de constituire a Senatului nou ales este condusă de cel mai în vârstă
senator, în calitate de preşedinte de vârstă, asistat de cel mai tânăr senator cadru didactic şi cel
mai tânăr student senator, în calitate de secretari.
(2) Imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către unul ori mai mulţi senatori menționați
la alin.(1) atrage de drept înlocuirea acestora cu alţi senatori care întrunesc aceleaşi condiţii,
dintre senatorii prezenţi.
Art.6 (1) Pentru validarea mandatelor, Senatul universitar alege în prima sa şedinţă, prin
votul majorităţii membrilor prezenţi, Comisia de validare formată din 5 senatori.
(2) Comisia îşi prezintă raportul plenului Senatului în termen de cel mult 5 zile de la
desemnare.
(3) După prezentarea raportului, Comisia de validare îşi încetează mandatul, iar rolul ei
este preluat de către Comisia pentru pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor Senatului.
(4) Un mandat este valid dacă senatorul respectiv nu se află într-o situaţie de
incompatibilitate prevăzută de actele normative în vigoare.
(5) Senatul poate lua hotărâri numai cu votul senatorilor cu mandat validat.
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II. Structura Senatului
Art.7 (1) Preşedintele Senatului răspunde de modul de îndeplinire a atribuţiunilor
Senatului conform Cartei Universităţii Transilvania din Braşov şi a altor reglementări legale în
vigoare.
(2) Structurile de lucru ale Senatului sunt:
a) Comisii de specialitate;
b) Comisii speciale;
c) Comisia de pregătire a lucrărilor Senatului;
d) Secretariatul Senatului.
Art.8 (1) După constituirea legală a Senatului, sub conducerea preşedintelui de vârstă,
este ales preşedintele Senatului.
(2) Propunerile pentru funcţia de preşedinte pot fi făcute de către oricare membru al
Senatului sau prin autopropunere.
(3) La funcţia de preşedinte poate candida orice membru, cadru didactic, al Senatului.
Art.9 (1) Preşedintele este ales pe durata mandatului Senatului, prin vot secret, cu
buletine de vot pe care sunt înscrise, în ordine alfabetică, numele şi prenumele tuturor
candidaţilor propuşi.
(2) Este declarat preşedinte ales al Senatului candidatul care a întrunit votul majorităţii
simple a senatorilor prezenţi.
(3) Odată cu alegerea preşedintelui Senatului, activitatea preşedintelui de vârstă încetează
de drept.
Art.10 (1) Preşedintele Senatului răspunde de modul de îndeplinire a atribuţiunilor
Senatului conform Cartei Universităţii Transilvania şi a altor reglementări legale în vigoare.
(2) Preşedintele Senatului are următoarele atribuţii:
(a) Conduce şedinţele Senatului, asistat de alţi doi membri numiţi de acesta; conducerea
lucrărilor şedinţei poate fi delegată unui senator, cadru didactic, desemnat de preşedinte;
(b) Coordonează activitatea Comisiei de pregătire a lucrărilor Senatului;
(c) Reprezintă Senatul în relaţiile cu Consiliul de Administraţie;
(d) Încheie în numele Senatului contractul de management cu rectorul universităţii;
(e) Transmite hotărârile Senatului conducerii executive şi urmăreşte, prin comisiile de
specialitate, modul de îndeplinire a acestora, informând corespunzător Senatul;
(f) La solicitarea şi în numele Senatului, invită la şedinţele Senatului sau ale comisiilor
acestuia, reprezentanţi ai structurilor executive şi administrative ale Universităţii sau
transmite acestora interpelări scrise din partea Senatului;
(g) Reprezintă Senatul în raporturile acestuia cu organisme similare ale altor instituţii de
învăţământ superior din ţară şi străinătate şi încheie cu acestea convenţii şi protocoale de
colaborare în domeniul academic;
(h) Conferă titlurile onorifice acordate de Senatul Universităţii, conform Cartei
Universităţii şi Regulamentelor interne;
(i) Îndeplineşte orice alte activităţi ce-i revin în calitate de reprezentant al Senatului.
Art.11 (1) În exercitarea atribuţiunilor sale, Preşedintele Senatului se va manifesta
apolitic, echidistant şi echilibrat, va promova deontologia şi etica academică precum şi interesele
Universităţii pe tot parcursul exercitării mandatului.
(2) Preşedintele nu poate fi membru al niciuneia dintre comisiile permanente.
(3) La şedințele de comisii la care participă, le prezidează.
Art.12 (1) Președintele Senatului nu poate ocupa mai mult de două mandate. Mandatul
preşedintelui încetează de drept la cerere, la ieşirea la pensie sau în urma revocării.
(2) Preşedintele Senatului poate fi revocat de către Senat în cazul încălcării grave sau
încălcărilor repetate a atribuțiilor sale.
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(3) Procedura revocării poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul senatorilor, cu
prezentarea în scris a motivării acesteia.
(4) Revocarea preşedintelui se hotărăşte de Senat cu majoritatea simplă a membrilor săi.
Art.13 (1) Vacantarea funcţiei de Preşedinte al Senatului conduce la desfăşurarea de
alegeri, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la vacantarea funcţiei.
(2) Pe perioada vacantării funcţiei de Preşedinte al Senatului, atribuţiunile
corespunzătoare vor fi preluate de către un membru stabilit de Senat prin votul majorităţii simple
a senatorilor prezenţi.
Art.14 (1) Activitatea de reglementare prin regulamente şi metodologii este atributul
Comisiilor de specialitate conform prezentului regulament.
(2) Comisiile de specialitate ale Senatului sunt:
a) Comisia didactică;
b) Comisia ştiinţifică;
c) Comisia de asigurare a calităţii şi relaţii internationale;
d) Comisia privind drepturile şi obligaţiile studenţilor;
e) Comisia de buget – finanţe;
f) Comisia juridică.
Art.15 (1) Comisiile de specialitate ale Senatului sunt compuse din câte 8 - 15 senatori din
care cel puțin un student.
(2) Un senator poate face parte numai dintr-o comisie de specialitate.
(3) Fiecare comisie îşi va alege un președinte şi un secretar, care vor fi validați de către
plenul Senatului.
Art.16 (1) Preşedinţii şi secretarii comisiilor de specialitate sunt aleşi prin vot secret, pe
durata mandatului Senatului, în prima şedinţă de întrunire a membrilor acestora.
(2) Preşedinții comisiilor convoacă şi prezidează lucrările acestora.
(3) În situații excepționale comisiile pot fi convocate şi de Președintele Senatului, caz în
care va conduce lucrările acesteia.
(4) Preşedinţii şi secretarii comisiilor de specialitate pot fi schimbați din funcție la cerere
sau la solicitarea, a cel puţin unei treimi din membri comisiei.
Art.17 (1) Competenţele, atribuţiile şi sarcinile comisiilor de specialitate sunt stabilite de
Preşedintele Senatului sau direct de către plenul Senatului.
(2) Comisiile permanente sunt exclusiv organe de lucru specializate ale Senatului.
(3) Ședințele oricărei comisii se desfășoară regulamentar în prezenţa majorităţii simple a
membrilor săi.
(4) Participarea membrilor comisiilor la ședințele acestora este obligatorie.
(5) În cadrul comisiilor hotărârile sunt adoptate cu majoritatea membrilor prezenţi.
Art.18 (1) În desfăşurarea activităţii lor, comisiile de specialitate au dreptul de a solicita,
cu avizul Preşedintelui Senatului, conducerii executive şi administrative a Universităţii
informaţii relevante, sprijin documentar şi logistic.
(2) Președinții comisiilor pot invita la ședințele acestora reprezentanți ai structurilor
executive şi/sau administrative.
Art.19 (1) În activitatea lor comisiile de specialitate întocmesc rapoarte şi dau avize care
sunt supuse dezbaterii şi aprobării Senatului.
(2) Avizele şi rapoartele comisiilor permanente se semnează de către preşedinţii acestora.
În cazul unor opinii separate acestea vor fi anexate.
(3) Avizele şi rapoartele comisiilor sunt prezentate în plenul Senatului de către preşedinţii
acestora.
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Art.20 (1) Comisiile speciale sunt cu caracter temporar atunci când sunt constituite pentru
rezolvarea unor situaţii speciale (comisii de analiză şi control a unor activităţi executive) sau cu
caracter permanent cum este Comisia pentru pregătirea lucrărilor Senatului.
(2) Comisiile speciale cu caracter temporar se constituie la iniţiativa şi solicitarea
Preşedintelui Senatului, a Rectorului sau a cel puţin 1/3 din membrii Senatului.
(3) Atribuţiile şi durata de funcţionare a oricărei comisii speciale sunt stabilite de Senat.
(4) Membrii comisiei îşi aleg, pentru perioada de funcţionare, un preşedinte şi un secretar.
(5) Activitatea comisiei speciale se încheie prin elaborarea unui raport prezentat şi aprobat
de plenului Senatului.
Art.21 (1) Comisia pentru pregătirea lucrărilor Senatului are caracter permanent şi
asigură funcţia de secretariat al Senatului în timpul şedinţelor şi între şedinţele de lucru ale
acestuia; nu are rol deliberativ în numele Senatului.
(2) Comisia pentru pregătirea lucrărilor Senatului este formată din 5 membri, respectiv:
- Preşedintele Senatului;
- 2 preşedinţi ai comisiilor de specialitate ale Senatului;
- un secretar (cadru didactic membru al Senatului);
- un student.
(3) Membrii comisiei pentru pregătirea lucrărilor Senatului sunt propuşi de Preşedintele
Senatului şi aprobaţi de plenul Senatului.
(4) Componenţa comisiei se stabileşte la începutul fiecărui an universitar.
(5) Atribuţiile comisiei sunt stabilite de preşedinte şi aprobate de Senat.
Art.22 (1) Secretariatul Senatului reprezintă aparatul tehnic al Senatului constituit cu
scopul sprijinirii activităţilor desfăşurate în plenul Senatului şi în comisii, funcţionând sub
coordonarea secretarului Comisiei pentru pregătirea lucrărilor Senatului.
(2) Atribuțiile fiecărui membru al Secretariatului Senatului vor fi stabilite de către
Preşedintele Senatului.

III. Funcţionarea Senatului
Art. 23 (1) Senatul îşi desfăşoară activitatea în plen şi pe comisii.
(2) Senatul se întruneşte în şedinţe ordinare şi ședințe extraordinare.
(3) Ședințele ordinare sunt planificate de regulă o zi pe lună şi sunt convocate de către
Președintele Senatului cu 5 zile înainte de data stabilită.
(4) Ședințele extraordinare sunt convocate ori de câte ori este necesar, de către
Președintele Senatului, la solicitarea Rectorului sau a cel puțin unei treimi dintre senatori, cu 3
zile înainte de data stabilită.
Art.24 (1) Convocarea senatorilor se materializează prin anunțarea individuală, prin email şi/sau telefonic, de către Secretariatul Senatului.
(2) Convocarea şedinţelor Senatului se transmite şi la Secretariatele facultăţilor, iar
acestea au obligația să transmită informaţia tuturor senatorilor din facultate.
(3) Odată cu convocarea senatorilor se va transmite acestora şi ordinea de zi a şedinţei.
(4) Materialele ce urmează a fi dezbătute în cadrul şedinţei, pentru care se realizează
convocarea, pot fi transmise fiecărui senator prin e-mail şi/sau vor fi postate pe portalul
universităţii.
(5) Ordinea de zi a ședinţei convocate poate fi completată cu alte puncte, cu aprobarea
majorităţii senatorilor prezenţi, la cererea oricărui senator, formulată la începutul şedinţei.
Art.25 (1) Şedinţele Senatului sunt publice pentru membrii comunităţii academice.
Excepţie fac şedinţele festive.
(2) La ședinţele Senatului pot participa, fără drept de vot, reprezentanţi ai Consiliului de
Administrație sau alte persoane invitate.
(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării plenului Senatului la începutul şedinţei.
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(4) La ședințele Senatului participă, fără drept de vot, un reprezentant al Sindicatelor din
universitate.
(5) Poziția Consiliului de Administrație, ca răspuns la interpelările şi întrebările adresate,
va fi exprimată de regulă de către Rectorul Universităţii sau în cazuri excepționale, de către un
reprezentant al acestuia, cel târziu în şedinţa următoare aceleia în care au fost formulate acestea.
Art.26 (1) Ședințele Senatului se vor desfăşura cu respectarea regulilor deontologiei
academice, oferind cadrul adecvat exprimării libere a opiniilor de către orice senator.
(2) Președintele de ședință acordă dreptul la cuvânt oricărui senator, dar nu va permite
schimbul direct de replici între senatori. Dreptul la replică este încuviinţat de către preşedintele
de şedinţă.
(3) Preşedintele de şedinţă poate limita dezbaterile pe un subiect, caz în care, senatorii
care nu au luat cuvântul pot transmite în scris opiniile la secretariatul de şedinţă.
Art.27 (1) Votul exercitat de către senatori în şedinţele de Senat este direct şi liber
exprimat şi poate fi deschis sau secret.
(2) Hotărârile Senatului se adoptă de regulă cu votul majorităţii simple a senatorilor, în
condiţii de cvorum, dacă nu este prevăzut în mod expres un vot calificat.
(3) Preşedintele de şedinţă va anunţa, înainte de exprimarea votului, procedura de vot.
Art.28 (1) Pentru lucrările Senatului în plen sau pe comisii se întocmeşte în scris un
proces-verbal, în care sunt consemnate sintetic dezbaterile şi hotărârile luate.
(2) Lucrările în plen ale Senatului pot fi înregistrate pe suport magnetic şi se arhivează la
Secretariatul Senatului.
(3) Procesele verbale pot fi consultate la Secretariatul Senatului de orice membru al
Senatului.
(4) Copii ale documentelor oficiale ale Senatului se eliberează la cerere numai cu
aprobarea Preşedintelui Senatului.
(5) Hotărârile Senatului se publică pe pagina web a Universităţii.
Art. 29 (1) În situaţii excepţionale, dictate de proceduri speciale sau de încadrare în timp
a emiterii unor decizii, Preşedintele Senatului, cu avizul Comisiei de specialitate, poate da
aprobare unor propuneri ale Consiliului de Administraţie care vor fi supuse dezbaterii şi
aprobării în prima ședință de Senat.
(2) Preşedintele nu poate aproba propuneri referitoare la:
 drepturile şi obligațiile studenților;
 modificarea patrimoniului sau a organigramei universității;
 raporturile de muncă ale angajaților.

IV. Drepturile şi obligaţiile senatorilor
Art.30 (1) Senatorii au următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să participe la şedinţele Senatului;
b) să-şi exprime neîngrădit opiniile privind problemele supuse analizei
Senatului;
c) să participe prin vot deschis sau secret, după caz, la luarea hotărârilor;
d) să participe la şedinţele organelor şi structurilor Senatului în care au fost aleşi;
e) să propună Senatului punerea în discuţie a problemelor pe care le consideră
importante pentru Universitate, pentru comunitatea universitară sau pentru
facultatea pe care o reprezintă;
f) să interpeleze organele şi structurile Senatului precum şi conducerea executivă
sau administrativă a Universităţii;
g) să ceară convocarea Senatului în şedinţă extraordinară, în condiţiile
prezentului Regulament;
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h) să cunoască legislaţia în domeniul învăţământului superior precum şi legislaţia
specifică din domeniul în care activează.
(2) Drepturile şi obligaţiile de mai sus se vor exercita şi, respectiv, îndeplini cu bună
credinţă şi în mod rezonabil, cu respectarea deontologiei şi eticii academice.
Art. 31 Calitatea de senator se pierde prin:
a) Demisie;
b) Alegerea sau numirea într-o funcţie de conducere a Universităţii sau funcţie
executivă, incompatibilă cu calitatea de senator;
c) Încetarea raporturilor de muncă, în calitate de cadru didactic sau de cercetare
titular, pe bază de contract de muncă pe durată nedeterminată cu Universitatea;
d) Încetarea calităţii de student în Universitatea Transilvania.
Art. 32 (1) În cazul în care un cadru didactic a cumulat trei absenţe nemotivate la
lucrările Senatului, facultatea poate fi înştiinţată în scris despre situaţia apărută.
(2) Studenții care au acumulat trei absențe nemotivate îşi pot pierde facilităţile de care
beneficiază în calitate de membru al Senatului, pentru o perioadă de o lună.

V. Dispoziţii finale
Art. 33 Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile actelor
normative în vigoare.
Art. 34 Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Senatului Universităţii
Transilvania din Braşov din data de 14.12.2016 şi intră în vigoare la 3 zile lucrătoare de la data
adoptării.
Preşedinte Senat,
Prof. univ. dr. Emil STOICA
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