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1. Constituirea Senatului universitar
Art.1.

1) Senatul universitar reprezinti comunitatea universitari, garanteazi libertatea
academicd gi autonomia universitard gi este cel mai inalt for de decizie 9i
deliberare la nivelul Universit5[ii.

2) Senatul universitar igi desf5goari activitatea in conformitate cu prevederile Legii
Educa[iei Nationale nr.112011 cu modificirile gi completdrile ulterioare, ale Cartei
UniversitS[ii din Petrogani gi cu propriile reglementdri interne.

3) Senatul universitar beneficiazd de spatii, logisticd gi personal repartizate de cdtre
Consiliul de Administralie al Universitdtii, necesare Tndeplinirii sarcinilor sale.

4) Resursele financiare necesare func[ionirii Senatului universitar sunt prevdzute in
bugetul Universitdfii din Petrogani.

Art.2.

1) Senatul universitarare aprobate prin lege structura gi prin Carta Universitd[ii din
Petrogani componenta numerici.

2) Membrii Senatului universitar se aleg conform Legii Educaliei Na(ionale, Cartei
Universitare qi Metodologiei pentru alegerea membrilor structurilor de conducere
aprobate, respectiv Regulamentului de alegere a studen{ilor reprezentativi

Art.3.

1) Mandatul Senatului universitar este de patru ani.

2) Durata mandatului unui membru al Senatului este de 4 ani in cazul personalului
didactic gi 1 an universitar in cazul studenlilor, cu posibilitatea innoirii succesive
de maximum trei oriTn cazul studenlilor.

3) Senatul universitar este format din reprezentan[ii alegi reprezentdnd 7So/o
personal didactic Ai de cercetare gi 25o/o reprezentanti ai studenfilor.

4) Membrii personalului didactic ai de cercetare pot fi alegi in Senatul universitar
daci au calitatea de titular in Universitatea din Petrogani, iar reprezentan[ii
studenfilor dacd sunt Tnmatricula[i la Universitatea din Petrogani 9i Tndeplinesc
condi[iile stabilite prin Metodologia de alegeri specifici.

5) Senatul Universititii din Petrogani, pentru mandatul2O2O -2024, este format din. 29 de membri dintre care 8 studenli;



6) Membrii Senatului igi pistreazi mandatul atat timp cat nu li se modifici statutul
avut in momentul alegerii.

7) Senatul in exerci(iu se considerd dizolvat in ziua intrunirii noului Senat desemnat
prin alegeri.

Art.4.

1) Tn cazul Tn care se vacanteazd locuri in Senat, acestea se vor ocupa de cdtre
persoane provenind de la aceeagi structurd, pentru men[inerea propo(ionalitdlii
pe facultiti, prin organizarea de alegeri pa(iale.

2) Alegerile pa(iale se organizeazd in termen de maxim 90 de zile de la data
vacantirii, conform metodologiei de alegeri.

Art.5.

1) Senatul universitarigialege un Pregedinte, prin votulsecret al membrilor acestuia,
Tn prima gedin[d a Senatului nou ales.

2) intre Pregedintele Senatului gi Rector nu existd raporturi de subordonare, ci de
colaborare.

2. Structura Senatului
Art.6.

Organismele gi structurile funclionale ale Senatului sunt:

1) Pregedintele Senatului;

2) Biroul Senatului;

3) Comisiile Senatului;

4) Secretariatul Senatului.

3. Atribufiile Senatului
Art.7.

1) Atribu[iile Senatului Universitdlii din Petrogani sunt cele previzute in Legea
educaliei na[ionale nr.112011 giin Carta Universitari.

2) Atributiile Senatului Universitar sunt urmdtoarele:

a. garanteazi libertatea academicd gi autonomia universitard;

b. elaboreazi gi aprobS, in urma dezbaterii cu comunitatea universitard, Carta
UniversitS[ii;

c. aprobd planul strategic de dezvoltare institutionali gi planurile operalionale, la
propunerea Rectorului ;

d. aprobS, la propunerea Rectoruluigicu respectarea legisla[ieiin vigoare, structura,
organizarea gi func[ionarea U niversitdtii ;

e. aprobd proiectul de buget gi execufia bugetard;
f. elaboreazi gi aprobd gi Codul de etici gi deontologie profesionald universitard;



g. aprobe Codul universitar al drepturilor gi obligatiilor studentului, cu respectarea
prevederilor codului drepturilor gi obligatiilor studentului;

h. aprobd Metodologiile gi Regulamentele privind organizarea gi funcfionarea
universitdtii;

i. Tncheie un contract de management cu Rectorul Universitd[ii;

j controleazi activitatea Rectorului gi a Consiliului de Administrafie;

k. valideazd concursurile publice pentru functiile din Consiliul de Administratie;

l. aprobd metodologia de concurs gi rezultatele concursurilor pentru angajarea
personalului didactic Ai de cercetare 9i evalueazd periodic resursa umand;

m. aprobd, la propunerea Rectorului, sanc[ionarea personalului cu performan[e
profesionale slabe, Tn baza unei metodologii proprii 9i a legislafiei Tn vigoare;

n. aprobd cifrele de gcolarizare, avizate de Consiliului de Administratie, pe baza
propunerilor facultS[ilor;

o. aprobd infiintarea de noi facultd[i gi dispune indeplinirea procedurilor de
acreditare;

p. aprobd infiintarea/desfiin[area gi organizarea departamentelor gi a centrelor de
cercetare, avizate de Consiliului de Administra[ie, la propunerea Consiliului
facultd[iiin care functioneazd gi a gcolilor doctorale;

q. aprobd noi programe de studii gi dispune incheierea acelor programe de studii
care nu se mai incadreazd in misiunea Universitd[ii sau care sunt ineficiente
academic Ai financiar, la propunerea Consiliului de Administra[ie;

r. aprobd continuarea activitifii cadrelor didactice sau de cercetare, dupd
pensionare in baza unui contract pe perioadd determinatd de 1 an cu posibilitatea
prelungirii anuale, fdrd limitd de vArstd, luAnd in considerare criteriile de
performanfd profesionali gi situatia financiard a Universitdfii;

s. decide conferirea titlurilor onorifice de Profesor Emerit gi Doctor Honoris Causa;

t. aprobd numirul minim de credite necesar promovdrii anului universitar;

u. aprobi cuantumul taxelor de gcolarizare din Universitate, propuse de cdtre
Consiliul de Administratie;

v. aprobd prelungirea cu 1-2 ani a duratei programului de studii universitare de
doctorat, pe baza propunerii inaintate de Consiliul Scolii Doctorale;

w. aprobi reorganizarea sau desfiinfarea departamentelor neperformante;

x. aprobd statul de funcfii al personalului didactic;

y. aprobd, prin acord scris, sus[inerea de citre personalul titular de activitd[i de
predare gi cercetare in alte institu[ii de invitimdnt superior sau de cercetare;

z. aprobi forma[iile de studiu 9i dimensiunile acestora;

aa. aprobd numirul studenlilor-doctoranzi care pot fi indruma(i simultan de cdtre un
conducitor de doctorat

bb. aprobd criteriile minime de performantd pentru personalul didactic ai de
cercetare;

cc. aprobd rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor vacante;



dd, indeplinegte alte atributii, potrivit reglementirilor in vigoare,

Art.8.

Senatul universitar incheie cu Rectorul confirmat un contract de management,
cuprinzAnd criteriile 9i indicatorii de performan[d managerialS, drepturile gi obligafiile
pd(ilor contractuale.

Art.9.

Senatul dezbate gi aprobd anual, cel tArziu pdnd in prima zi lucrdtoare a lunii aprilie,
raportul Rectorului cu privire la starea universitdtii, care trebuie si contind:

1) situatia financiard a universitdfii, pe surse de finanfare 9i tipuri de cheltuieli;

2) situafia programelor de studii;

3) situafia personalului institu[iei;

4) rezultatele activitdtilor de cercetare;

5) situa[ia asigurdrii calitd[ii activitdtilor din cadrul universitdtii;

6) situafia respectirii eticii universitare gi a eticii activitd[ilor de cercetare;

7) situatia posturilor vacante;

8) situatia inse(iei profesionale a absolventilor din promo[iile precedente.

Art.10.

1. Solicitirile individuale ale membrilor comunitdfii academice, care, in temeiul
prevederilor legii sau ale Cartei universitare, sunt de competen[a Senatului, se
adreseazi acestuia, in scris.

2. Decizia privind transmiterea cdtre plenul Senatului a solicitdriieste de competenla
Biroului Senatului.

Art.11.

1) Senatul in exerci[iu are obligafia sd organizeze, cu minimum gase luni inainte de
expirarea mandatului siu, referendumul privind stabilirea modalitd[ii de
desemnare a Rectorului, si elaboreze gi sd aprobe metodologia privind alegerea
structurilor universitare de conducere gi ocuparea funcfiilor de conducere.

2) Finalizarea proceselor de alegeri trebuie ficutd intr-un interval de timp cdt mai
scurt posibil, inainte de expirarea mandatuluiin curs al Senatului universitar.

4. Pregedintele Senatului
Art.12.

Pregedintele Senatului are urmitoarele competen[e gi atributiuni:

1) convoacd plenul Senatuluiin gedinfe ordinare sau extraordinare;

2) propune ordinea de zi a gedinlelor Senatului;

3) conduce gedin[ele Senatului;

4) asiguri redactarea gi semneazdhotdrdrile Senatului;

5) reprezinti Senatul in raporturile cu conducerea executivi gi administrativd a
Universitdtii din Petrogani;



6) semneaze, in numele Senatului, contractul de management cu Rectorul
Universitd[ii din Petrogani;

7) transmite hotdrdrile Senatului structurilor gi persoanelor din Universitate cu
responsabilitdti in domeniul respectiv ;

8) invitd la gedintele Senatului reprezentanti ai structurilor executive sau
administrative ale UniversitS[ii din Petrogani;

9) conferd titlurile onorifice acordate de Senat, in conditiile prevdzute de lege gi Carta
Universitari din Petrogani ;

10) reprezintd Senatulin raporturile acestuia cu organismele similare ale altor institu[ii
de invS[5mAnt superior, din [ard gi din strdindtate;

11) exprimd pozitia Senatului in mass-media;

12) coordoneazd Biroul Senatului, Secretariatul Senatului, Comisiile de specialitate
ale Senatului gi comisiile speciale ale acestuia;

13) indeplinegte gi alte activitd[i ce-i revin in calitate de reprezentant al Senatului, Tn

limitele competen[elor gi atributiunilor acestuia din urmd;

14) asigurd cadrul democratic al dezbaterilor in Senat gi libertatea de exprimare in
cadrul acestora.

Art.13.

in exercitarea atribuliunilor sale, Pregedintele Senatului este dator sd se manifeste
apolitic, echidistant gi echilibrat 9i sd promoveze interesele Universitdfii din Petrogani,
deontologia gi etica academicd.

Art.14.

1) Pregedintele Senatului poate fi revocat de cdtre Senat in cazul Tncdlcdrii grave
sau repetate a indatoririlor sale. Procedura revocirii poate fi inifiatd in scris gi cu
indicarea motivelor acesteia de cel pufin o treime din numirul senatorilor.

2) Revocarea Pregedintelui Senatului se hotirdgte cu majoritate absolutd, respectiv
jumdtate plus unul din numdrultotal al senatorilor.

3) Tn caz de vacantare a funcfiei de Pregedinte al Senatului, aceasta va fi indeplinitd
de unul dintre membri desemnafii de Biroul Senatului, pdnd la alegerea noului
Pregedinte.

5. Biroul Senatului universitar
Art.15.

1) Func[ionarea Senatului universitar Tntre doud gedinle este asiguratd de Biroul
Senatului. Biroul Senatului se constituie din: pregedinte, pregedin[ii comisiilor de
specialitate, secretar gi un reprezentant al studentilor.

2) Secretarul Senatului este propus de Pregedintele Senatului dintre membrii Senatului
gi validat de Senat prin vot deschis, fiind necesard majoritatea simpld

3) Reprezentantul studentilor in Biroul Senatului este propus de cdtre comunitatea
studentilor in Senat gi validat de Senat prin vot deschis, fiind necesari majoritatea
simplS



4) Pregedintii comisiilor de specialitate sunt alegi de cdtre membrii comisiilor, prin vot, cu
majoritate simpld.

Art.16.

in cazulin care nu considerd necesari transmiterea unei solicitdri plenului Senatului,
conform art.10, alin2., Biroul Senatuluiare obligalia de a rispune solicitirii, in temeiul
prevederilor legii Ei ale Cartei universitare.

Art.17.

Preqedintele Comisiei de Eticd Universitard are statut de invitat al Biroului Senatului

6. Secretariatul Senatului
Art.18.

Secretariatul Senatului este aparatultehnic de lucru al acestuia cu activitate permanentd.

Art.19.

Secretariatul Senatului are urmdtoarele competenfe gi atribu[iuni:

1) asiguri evidenla actualizatd a senatorilor, a membrilor comisiilor Senatului,
precum gi a datelor de contact ale acestora;

2) transmite convocdrile pentru sedin{ele Senatului gi gedin[ele comisiilor acestuia;

3) asigurd Tnregistrarea audio a gedin{elor Senatului;

4) asiguri consemnarea in registrul de procese verbale dezbaterile din gedinlele
Senatului gi a biroului Senatului;

5) elaboreazd proiectele de hotdrdri ale Senatului conform consemndrilor proceselor
verbale de gedintd, pe care le supune spre aprobare gi semnare Pregedintelui
Senatului;

6) gestioneazd registrele de procese - verbale gi ale hotirArilor Senatului;

7) urmiregte publicarea gi indeplinirea hotdrdrilor gi/sau minutelor Senatului, potrivit
prevederilor prezentului Reg ulament;

8) asigurd inregistrarea 9i transmiterea coresponden[ei scrise de la 9i cdtre Senat gi
organismele acestuia;

9) asigurd informarea mediului academic privind activitatea Senatului prin site-ul
Universitd[ii 9i alte mijloace de informare;

10) indeplineqte gi alte atribu(iuni 9i sarcini stabilite de Pregedintele Senatului.

7. Comisiile Senatului
Art.20.

Senatul universitar stabilegte comisii de specialitate gi comisii speciale prin care
controleazi activitatea conducerii executive a Universitdfii. Rapoartele de monitorizare
9i de control sunt prezentate periodic Ai discutate Tn Senatul univeisitar, stAnd la baza
rezolufi ilor acestu ia.

Art.21.



1) Comisiile de specialitate ale Senatului sunt urmdtoarele:

a. comisia de invSldmAnt qi asigurare a calitilii;

b. comisia pentru cercetare gtiinlific5;

c. comisia pentru management universitar;

d. comisia pentru rela(ii cu mediile academic qi economic nalional gi
internalional

e. comisia pentru probleme studen{egti.

Comisiile speciale sunt infiinlate, prin hotdrArea plenului Senatului, pentru a
analiza si alte probleme.

Numdrul de membri gi componenla fiecdrei comisie de specialitate este aprobat
de cdtre Senatul universitar.

Fiecare comisie de specialitate va avea Tn componenta sa cel pufin un student.

Fiecare membru al Senatului face parte dintr-o singurd comisie de specialitate.
Pregedintele Senatului nu face parte din nici-o comisie de specialitate.

Pentru repartizarea Tn cadrul unei comisii de specialitate, fiecare membru al
Senatului va depune o listd de opfiuni la Secretariatul Senatului.

in cazulin care sunt mai multe solicitdri dec6t numdrul de membri ai unei comisii,
repartizarea se va face fin6ndu-se cont de faptul cd o facultate poate avea
maximum doi senatori intr-o comisie de specialitate;

Pregedintele, secretarul gi reprezentantul studen[ilor in biroul Senatului
repartizeazd membrii Senatului pe comisii cu consultarea membrilor Senatului.

Pregedintele Senatului va convoca reunirea comisiilor de specialitate pentru
alegerea presedin{ilor comisiilor.

Competenlele, atribuliunile gi sarcinile comisiilor de specialitate sunt cele
prevdzute de cdtre Senat, prin regulamente proprii.

in desfdgurarea activitdlii lor, comisiile de specialitate au dreptul de a solicita
conduceriiexecutive giadministrative a Universitdfii, prin intermediul Pregedintelui
Senatului, informalii relevante, sprijin documentar sau logistic.

Comisiile de specialitate sunt convocate de pregedinfii acestora sau de
Pregedintele Senatului, dupd caz. Pregedintele Senatului are dreptul de a
participa, firi drept de vot, la gedin[ele acestora.

in activitatea lor, comisiile de specialitate intocmesc documente gi rapoarte, care
sunt supuse dezbaterii gi aprobirii Senatului.

Documentele gi rapoartele comisiilor de specialitate se semneazd de cdtre
pregedinfii acestora care se vor comunica Pregedintelui Senatului prin intermediul
Secretariatului Senatul ui.

Documentele gi rapoartele comisiilor de specialitate sunt prezentate In Senat de
citre pregedintii acestora, care vor oferi, dacd este cazul, explicafii suplimentare.

2)

Art.22.

1)

2)

Art.23.

1)

2)

3)

5)

Art.24.

3)

4)

4)

5)

6)

7)

8)



Art.25.

1) Fiecare comisie de specialitate constituiti igi va stabili propria procedurd de
funclionare.

2) in domeniul lor de activitate, comisiile de specialitate au urmdtoarele atribulii:

a. examineazi proiectele de hotirAri gi alte documente, ce sunt transmise prin
intermediul secretariatului Senatului, in vederea elabordrii avizelor,
rezolu[i ilor sau rapoartelor;

b. efectueazd analize gi prezinti rapoarte Biroului Senatului sau plenului
Senatului;

c. dezbat gi dau avize gi rezolu[ii asupra altor probleme transmise de
Pregedintele Senatului sau de plenul Senatului;

d. indeplinesc alte atribulii hotdrdte de cdtre Senatul universitar.

Art.26.

Membrii Senatului pot inilia propuneri de modificare a regulamentelor, procedurilor gi

metodologiilor, precum gi alte subiecte de dezbatere, indiferent de apartenenta la
Comisiile de specialitate.

Art.27.

Pregedintele uneicomisiide specialitate poate fi revocat din func[ie prin votul membrilor
comisiei, cu majoritate simpld. lni[iativa de revocare poate apa(ine unui grup de
minimum o treime din membrii comisiei.

8. Aprobarea hotiririlor Senatului
Art.28.

Senatul Universitdliidin Petrogani aprobd hotdrdri. Se pot aproba, de asemenea, rezolulii,
mesaje, declaralii, solicitiri s,i alte decizii.

Art.29.

HotirArile sunt aprobate in gedin{e ordinare sau extraordinare ale Senatului, la:

1) iniliativa Senatului, cazin care Biroul Senatului solicitd gi un punct de vedere din
partea conducerii executive;

2) propunerea Consitiului de administrafie, a Rectorului sau a unui
departamenVstructurd din Universitatea din Petrogani, cazin care propunerea de
hotdrAre trebuie insotitd de avizul Consiliului de administratie.

Art.30.

1) $edinlele ordinare ale Senatului sunt convocate lunar de Pregedintele Senatului,
de reguld in ultima zi de joi a lunii. De regulS, gedinlele de Senat nu se
programeazi in timpul vacanfelor.

2) Convocarea Senatului se face prin comunicarea de cdtre Pregedintele Senatului
sau de citre inlocuitorul desemnat de cdtre acesta, cu cel pufin 4 zile inainte de
data efectivi a Tntrunirii, prin intermediul Secretariatului Senatului pebaza datelor
de contact ale membrilor Senatului.



3) impreund cu convocarea sunt transmise prin e-mail membrilor Senatului gi
materialele care fac obiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare.

Art.31.

1. Hotdrdrile Senatului universitar se aprobd cu votul majoritdtii membrilor prezenti,
dacd numdrul celor prezenfi reprezintd cel putin doud treimi din numirul total al
membrilor, adicd 19 membrii.

2. Dacd, in cadrul unei gedinle ordinare sau extraordinare, cvorumul nu se intrunegte
la data stabilitd, pregedintele Senatului poate solicita o reprogramare a gedintei
Senatului Tn termen de maxim cinci zile. in cadrul acestor gedinle reprogramate,
cvorumul de prezenti este de jumdtate plus unu din numdrul total al membrilor.

3. Tn cazul gedin{elor reprogramate, cu cvorum asigurat de jumdtate plus unu din
numdrul total al membrilor se pot prezenta probleme, rapoarte, etc, dar Senatul
nu poate aproba hotirAri.

Art.32.

1) Senatul Universititii din Petrogani se poate Tntruni gi in gedinte extraordinare, la
cererea Pregedintelui Senatului, a Rectorului sau a cel putin o treime din numdrul
membrilor Senatului.

2) $edinlele extraordinare, in plen, sunt convocate de cdtre Pregedintele Senatului
cu minim 24 de ore inainte de data efectivd a Tntrunirii.

3) in cazuri exceplionale, Senatul igi poate desfiqura gedinlele gi prin mijloace
electronice la propunerea Pregedintelui Senatului. Membrii Senatului primesc
materialele supuse dezbaterii cu cel pulin 48 de ore inaintea votului gi vor putea
transmite observalii sau propuneri prin e-mail pind la o datd stabilitd prin
convocatorul gedin{ei. in acest caz, votul se aprobi cu majoritatea simpld a
voturilor exprimate prin e-mail transmis pe grupul senatupet@,Upet.ro, cu
respectarea condiliilor de cvorum, in intervalul de timp anun[at prin convocatorul
qedin!ei.

Art.33.

Documentele supuse dezbaterii gi aprobdrii in Senat, modificirilor aduse in urma dezbaterilor
gi transmise comunitSlii academice dupd aprobare, vor urma un circuit descris schematic in
Anexa 1, Senaf - circuit documente.

Art.34.
Documentele supuse aprobdrii Senatului, impreund cu avizul Consiliul de
Administra[ie, se vor transmite cdtre Secretariatul Senatului, in format scris si
electronic, insolite de un formular de depunere (Anexa 2):

1) cu cel pu[in de 7 zile fald de data programatd a gedinlei Senatului, pentru
gedinlele ordinare;

2) cu cel pulin 24 de ore Tnainte, pentru gedin[ele extraordinare, desfdgurate in
plen;

3) cu cel pulin 48 de ore inainte, pentru gedinlele extraordinare desfdgurate prin
mijloace electronice.

Art.35.
1) Metodologiile, regulamentele, procedurile supuse aprobirii sunt transmise pentru

aviz, rezolulie sau raport, toate cu caracter consultativ, uneia sau mai multor



comisii de specialitate ale Senatului.
2) Pot fi trimise comisiilor de specialitate ale Senatului pentru rezolu{ie sau hotdrdre,

sesiziri transmise Senatului de membrii comunitdlii academice a Universitdlii
din Petroqani, in conformitate cu Legea Educaliei Nalionale si a Cartei
Universitare

3) Comisiile de specialitate dezbat documentele primite, emit pentru acestea un
aviz, pot formula amendamente sau rapoarte (Anexa 3).

4) Documentele Consiliului de administralie care nu necesitd avizul Comisiilor de
specialitate ale Senatului :,/ modificdri de metodologii gi regulamente pe baza unor acte normative apirute
ulterior;,/ componenld comisii (admitere, finalizare studii, concursuri);,/ planuri de TnvdlimAnt;,/ state de funclii;./ cereri;

'/ alte documente care nu necesitd avizul Comisiilor de specialitate ale Senatului
vor fi depuse la Secretariatul Senatului cu cel pulin 7 zile inainte de gedinla
Senatului.

Art.36.
1) Secretariatul Senatului transmite membrilor Senatului, prin e-mail, convocatorul

insolit de documentele supuse aprobdrii. in situalia in care existd, sunt transmise
membrilor Senatului gi avizele qi amendamentele propuse de cdtre comisii.

2) Daci dimensiunea documentelor depdgegte posibilitatea transmiterii prin e-mail
acestea vor fi puse la dispozi(ia membrilor Senatului pe o pagini dedicatd cu
acces pri n pa roli la ad resa https ://www. u pet. ro/docu mente/proiecte/

Art.37.

1) Membrii Senatului pot formula amendamente (Anexa 4), care vor fi depuse la
Secretariatul Senatului sau trimise prin e-mail pe adresa senatupet@upet.ro .

2) Amendamente pot fi formulate giTn plenul gedinlelor de Senat

Art.38.

1) $edinfele ordinare/extraordinare ale Senatului UniversitS(ii din Petrogani nu se pot
desfdgura fdrd prezenla Pregedintelui Senatului sau a inlocuitorului desemnat al
acestuia.

2) in situalia Tn care Pregedintele Senatului se afli in imposibilitatea participdrii la una
dintre gedin[ele extraordinare a Senatului, aceasta va fi condusd de unul dintre
membrii biroului Senatului, desemnat, de membrii Biroului Senatului.

Art.39.

MembriiSenatului Universitdtiidin Petroganicertificd participarea la lucrdri prin semnarea
convocatoruluiinainte de inceperea qedinlei Senatului si in Registrul de procese verbale
ale Senatului dupd Tncheierea gedin{ei Senatului.

Art.40.

1) La qedinlele Senatului participi, cu calitatea de invitat permanent, Rectorul
Universitdfii, care va susline pozi(ia Consiliului de Administra[ie gi va rdspunde
interpelirilor membrilor Senatului.
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2) Sunt invitati permanent la gedinlele Senatulu; juristul Universitdlii precum gi
prorectori, decani, directorul $colii doctorale, directorul general administrativ,
Pregedintele Comisiei de Eticd Universitard gi reprezentantul Sindicatului
C.D.P.M. din Universitatea din Petrogani, dacd aceqtia nu au calitatea de senator.

3) Preqedintele Senatului poate invita pentru a participa la gedinlele Senatuluigialte
persoane. ln acest scop, pregedintele informeazd Senatul cu privire la
necesitatea participdrii gi va solicita acordul membrilor Senatului.

Art.41

Documentele sunt introduse pe ordinea de zi a gedin{ei de Senat, unde sunt supuse
dezbaterii gi adoptirii prin vot fiind prezentate in sedin{a de Senat de cdtre iniliatorul
acestora.

Art.42.

1) Ordinea de zi se adoptd prin vot deschis, cu majoritate simplS, la inceputul fiecdrei
gedin!e.

2) Plenul Senatului poate adduga 9i alte puncte pe ordinea de zi, propuse de membrii
Senatului

Art.43.

1) in luirile de cuvAnt cu privire la punctele de pe ordinea de zi, senatorii au obligalia
respectirii regulilor deontologiei academice, precum gi al dreptului celorlalli
senatori de a-gi exprima opinia.

2) Pregedintele Senatului acordd dreptul la cuvAnt, iar schimbul de replici 9i
interpeldrile directe intre participanfii la gedinld sunt interzise.

3) Se limiteazd la maxim 10 minute dreptul la cuvdnt al fiecdrui senator in cadrul unei
gedin[e ordinare sau extraordinare a Senatului.

4) Se face excep[ie de la restriclia alin. (3) daci senatorul are de prezentat raport,
informare sau orice alt material gi de rdspuns la intrebdri in plenul Senatului

Art.44.

Documentul se adoptd, prin vot, articol cu articol, dacd existd amendamente, dupd care
este votat in intregul sdu. Se poate solicita votarea in bloc a unui document, doar dacd
nu existd amendamente.

Art.45.

Dreptul la vot se exercitd personal 9i direct. Dreptul la vot nu poate fi delegat.

Art.46.

1) Votul este deschis sau secret.

2) Votul deschis se exprimi prin ridicarea mAinii.

3) Numdrarea voturilor se face, de reguld, de cdtre Secretarul Senatului. Orice
membru al Senatului poate cere renumdrarea voturilor. La solicitarea votanfilor,
voturile minoritare pot fi evidenfiate nominalTn procesul verbal al gedinlei

4) Semnificatia votului este: pentru, impotrivi sau ab[inere. Un membru al Senatului
poate opta doar pentru una dintre aceste exprimiriin cadrul unui anumit vot.

5) Votul secret se propune de cdtre Pregedintele Senatului sau poate fi solicitat de
cdtre orice membru al senatului gi se aprobd cu majoritate simpli.
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Art.47.

1) Dacd Tn urma dezbaterilor din plenul Senatului nu se poate adopta o hotdrdre,
proiectul acesteia va fi trimis pentru amendamente sau puncte de vedere uneia
sau mai multor comisii ale Senatului.

2) in qedinla urm.dtoare a Senatului va fi prezentat raportul comisiei sau rapoartele
comisiilor precum gi o noud suslinere a proiectului de cdtre ini(iatorul acestuia.

Art.48.

1) Secretariatul Senatului rdspunde de consemnarea dezbaterilor din gedin(ele
Senatuluiin registrul de procese-verbale. De asemenea are obligalia de a asigura
inregistrarea audio a gedinlelor 9i de a arhiva electronic inregistrdrile.

2) Secretariatul Senatului asigurd redactarea proceselor-verbale gi/sau minutelor
qedinlelor de lucru ale Senatului. Pe parcursul desfdgurdrii gedin{ei se
consemneazdin procesul-verbal fiecare punct de pe ordinea de zi, aga cum s-a
discutat in cadrul gedinfei. Consemnarea procesului-verbal al sedinlei trebuie sd
fie completd, sd reflecte toate punctele de vedere discutate, pentru fiecare punct
al ordinii de zi, gi conformd cu cele discutate (sd rezume corect punctele de vedere
exprimate de cdtre participan!i)

Art.49.

Senatorii au obligalia de a verifica procesul-verbal algedinleigi de a aviza conformitatea
acestuia, inaintea semndrii acestuia. Toli senatorii prezenli la sedinld au obligalia de a
semna procesul-verbal.

Art.50.

in vederea elabordrii hotdrdrilor, documentele aprobate Tn Senat in forma finald, vor fi
transmise Secretariatul Senatului, Tn format scris si electronic de cdtre iniliator In termen
de 24 de ore de la finalizarea sedintei de Senat

Art.51.

1) Secretariatul Senatuluiintocmegte hotdr6rile Senatului, pe care le inainteazd spre
avizare Compartimentului juridic al Universitdlii si Presedintelui Senatului
universitar, pentru verificare gi semnare.

2) Dupd avizare gi semnare hotirdrile gi/sau minutele aprobate de Senat se publicd
pe site-ul oficial al Universitdlii din Petrogani, in sec{iunea specialS pusi la
dispozilie de Consiliul de administratie.

Art.52.
Organizarea, in timp, a primirii documentelor precum si a transmiterii hotdr6rilor de Senat se va
face conform etapelor prezentate Tn Anexa 5 - Organizarea pimiii documentelor sitransmiteii
Hotdrdilor de Senat.

Art.53.

Extrasele proceselor-verbale ale gedinlelor Senatului, hotdrArile gi/sau minutele,
respectiv procesele-verbale ale Senatului, precum gi inregistririle audio ale gedinfelor
acestuia se arhiveazi de cdtre Secretariatul Senatului. La incetarea mandatului
SenatuluiTn funcfie, acestea se predau la arhiva Universititii.

Art.54.
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Hotdririle, rezolu{iile, declaraliile, mesaje gi orice alte decizii adoptate de Senat pot fi
aduse la cunostinla mass-media de cdtre Presedintele Senatului sau de cdtre alte
persoane delegate de acesta. Orice alt membru alSenatului poate exprima numai puncte
de vedere personale.

Art.55.

1) Hotirdrile Senatului sunt obligatorii pentru toate structurile executive si
adm in istrative ale U niversitdlii.

2) HotirArile Senatului sunt transmise de cdtre Secretariatul Senatului cdtre Rector
qi toate structurile responsabile pentru implementarea acestora, prin Registratura
Universitdtii din Petrosani.

Art.56.

1) Preqedintele Senatului informeazd Senatul in legdturd cu modul in care au fost
indeplinite acele hotdrAri ale Senatului pentru indeplinirea cdrora au fost stabilite
termene.

Comisiile de specialitate ale Senatului Tntocmesc rapoarte de monitorizare si
control care sunt prezentate in plenul Senatului dacd prin hotirArea Senatuluieste
specificatd o astfel de cerinli. Acestea vor cuprinde aspecte legate de
implementarea hotdrArilor Senatului.

Pregedintele Senatului poate sesiza Rectorului si Consiliului de Administralie
neconformiti{ile in implementarea hotdr6rilor Senatului in vederea stabilirii de
misuri si aplicdrii prevederilor legale.

9. Exercitarea mandatului de senator
Art.57.

1) Senatorul are obliga[ia de a veghea asupra libertd[ilor gi valorilor academice in
conformitate cu legile in vigoare 9i Carta Universitdlii din Petrogani.

2) Mandatul de senator se exercitd fdrd nicio constrdngere. Libertatea de opinie gi
de exprimare a acesteia este garantatd.

Art.58.

1) Senatorii intri Tn exerciliul mandatuluisdu la data intrunirii legale a Senatului, sub
condifia validdrii rezultatului alegerilor precum giin urma proceduriide completare
a locurilor vacantate.

2) Calitatea de senator inceteazi la data intrunirii legale a Senatului nou ales.
Calitatea de membru al Senatului inceteazd, de asemenea , in caz de renunfare
la mandat din motive personale, de pierdere a statutului avut Tn momentul alegerii
(prin demisie, pensionare, absolvirea studiilor, exmatriculare etc.), de
incompatibilitate ori de deces.

3) Senatorul care renuntd la mandat nu poate reveni asupra deciziei.

Art.59.

Membrul Senatului Universitar, cadru didactic, de cercetare sau student, care lipsegte
nemotivat Tn cursul unui an universitar la patru gedin[e ale Senatului se considerd
demisionat giTgi pierde mandatul.

2)

3)
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10. Gonstatarea conflictului de interese gi a incompatibilitdtilor
Art.60.

1) Conflictul de interese reprezintd situatia in care senatorul are un interes personal
de naturi patrimoniald, care ar influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor
care ii revin, conform Legii educatiei nationale nr. 112011 cu modificirile 9i
completirile ulterioare, a Cartei Universititii din Petrogani, a altor acte normative
sau reglementiri interne.

2) Situa[iile de incompatibilitate care ar influen[a Tndeplinirea cu obiectivitate a
atribufiilor care ii revin senatorului sunt definite in Carta Universitd[ii din Petrogani.

Art.61.

1) Membrii Senatului sunt obliga[i sd declare situa(ia de incompatibilitate in termen
de 15 zile, ori de cAte ori aceasta apare.

2) Senatorul care se afld in situatie de incompatibilitate o va solutiona in 30 zile de
la data aparitiei acesteia.

3) Dupd expirarea termenului previzut la alin.(1), senatorul care continui sd se afle
intr-un caz de incompatibilitate este suspendat din functie pAnd la data solu[ionirii
situa!iei.

4) Declara[iile de incompatibilitate se depun la secretarul Senatului.

5) Eviden[a declaraliilor se consemneazd intr-un registru special, care se pdstreazd
la secretarul Senatului.

Art.62.

La data aprobdrii in Senat a prezentului regulament sunt abrogate Regulament de
organizare gi funclionare a Senatului Universitdtii din Petrogani aprobat prin HotirArea
Senatului nr. 38 din 26.04.2017, precum Ei Procedura privind adoptarea hotdrdrilor
Senatului Universitd{ii din Petrogani aprobatd prin HotdrArea Senatului nr. 113 din
25.10.2018 cu modificirile gi completirile ulterioare.

Art.63.

Prezentul Regulament a fost aprobat in gedinla Senatului universitdlii din
Petrogani prin Hotdrdrea nr. 149 din 28.10.2021.

Pregedinte SFNAT,

conf.univ.dr.ins. Nic$lATRAgcotu
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ANEXA 2

Formular de depunere

documente spre aprobarea Senatului

Subsemnatul/a , in calitate de

;E\';:,,,,fr"ii?fi i,o,ii,
cu titlul

Motiva!ia propunerii:

Am predat la secretariatul senatului suportul scris 9i erectronic,

in data de

Semndturd,

Am primit in data de

Secretariat Senat,

Soc. Licdtusu Camelia
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ANEXA 3

Senatul Universititii din Petrosani

Comisia

AVtZ

din /.

cu privire la metodologia / regulamentul / procedura / sesizarea

initiat de

in conformitate cu Regulamentul de organizare gi func{ionare a Senatului Universitdtii din
Petrogani, Comisia de specialitate

A. DECIDE: AVIZARE / NEAVTZAREA

B. Formuleazi urmitoarele amendamente:

C. Atageazi raportu! comisiei nr.

Pregedintele Comisiei

t7



ANEXA 4

Propunere de amendament

Subsemnatrl/o, , Tn calitate de
membru at Sen

propun urmdtoarele amendamente:

a) (dupd caz) se adaugd articolul/punctul/paragraful/alineatul.....

b) (dupd caz) seTnlocuiegte articorul/punctul/paragraful/alineatul....

c) (dupd caz) se completeazd articolul/punctuliparagraful/alineatul....

d) (dupd caz) se elimind articolul/punctul/paragraful/alineatul.....

Semndtura,

Notd: Formularul completat va fi predat Tn format electronic/printat la Secretariatul Senatului
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ANEXA 5

Organizarea primirii documentelor si transmiterii Hotdr6ritor de Senat

R - ziua de referin{d reprezentdnd uttima zi de joi din fiecare lund, pe perioada semestrului

Secretariat Senat Pregedinte/
Secretar Senat Comisii Senat Jurist MembriiSenat

De la
ultima

sedin!d

1. Cenlralizeazd
documente de la
gedin{a anterioard a
Senatului
2. inregistreazd

documentele
primite

R-7,
Joi Transmite documentele

membrilor Senatului

Transmite
documentele
uneia sau mai
multor Comisii
ale Senatului

Analizd in Comisii a
documentelor

Analiza
documentelor

Analizd
documente gi
transmitere
amendamenteR-6,

Vineri

R-5 I

-

ffi

R-3,
Luni Rdspunde

solicitdrilor
membrilor
comisiilor dacd
este cazul

Analizd in Comisii a
documentelor

Analiza
documentelor

Analizd
documente gi
transmitere
amendamente

R-2,
Mar!i

Preia si centralizeazi
puncte de vedere ale
Comisiilor

Transmitere punct
de vedere al
Comisiilor

R-1,
Miercuri

Centralizeazd punctele de vedere si
amendamente de la Comisiigi membrii
Senatului

R+1,
Vineri

Transmite cdtre ini{iator
modificdrile aprobate in
documente, ca urmare
a dezbaterilor.

R+4,
Luni

1. Elaboreazd
HotdrArile de Senat

2. Transmite hotir6rile
cdtre comunitatea
academicd si
administrator site

Verifici
corectitudinea 9i
semneazd
Hotir6rile de
Senat

Avizeazd
Hotd16rile de
Senat
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R-4

R,

Joi
intocmeste proces
verbal de sedinti

Conducere
sedintd in olen $edin{d in plen Sedin{d in plen

R"r2

R+3




