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Regulamentul de organizare i func ionare a Senatului Universit ii din Pite ti

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE I FUNC IONARE
A SENATULUI UNIVERSIT

II DIN PITE TI

2012-2016

1. Func iile Senatului

1.1. Prezentul regulament are la baz prevederile Constitu iei României, Legii Educa iei
Na ionale nr. 1/2011 i Cartei Universit ii din Pite ti.

1.2. Senatul universitar reprezint comunitatea universitar

i este cel mai înalt for de

decizie i deliberare la nivelul Universit ii din Pite ti, asigurând conducerea Universit ii în
concordan

cu legisla ia aferent , cu principiile autonomiei universitare, cu prevederile

Cartei Universit ii, precum i cu propriile sale hot râri.

1.3. Hot rârile Senatului sunt definitive i obligatorii pentru toate structurile i func iile
executive, administrative i pentru întreaga comunitate universitar . Acestea pot fi modificate
numai de c tre Senat.

1.4. Structurile academice, administrative i executive ale Universit ii sunt entit i care
func ioneaz pe baza reglementarilor legale i hot rârilor Senatului i au obliga ia de a
r spunde solicit rilor

i interpel rilor acestuia sau ale comisiilor sale de specialitate.

Raporturile acestora cu Senatul sunt de coordonare i control.

1.5. Atribu iile Senatului Universit ii reglementate de lege sunt stabilite în Carta
Universit ii din Pite ti i prev zute în prezentul regulament de organizare i func ionare a
Senatului Universit ii din Pite ti.

2. Structura Senatului. Mandat, atribu ii i organisme

2.1. Senatul este alc tuit din 63 de membri, dintre care 47 de cadre didactice i 16 studen i.
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2.2. Mandatul membrilor Senatului, precum i al organelor i structurilor sale este de 4 ani.
Mandatul organelor i structurilor prev zute la art. 2.4.1

2.4.6 este limitat la durata

mandatului Senatului care le-a ales.

2.3. Modalitatea alegerii membrilor Senatului, ponderea de reprezentare a facult ilor,
num rul reprezentan ilor acestora în Senat, incompatibilit ile cu aceast calitate, precum i
competen ele i atribu iile Senatului sunt reglementate prin Carta Universit ii.

2.4. Organismele i structurile func ionale ale Senatului sunt:
2.4.1. Pre edintele Senatului;
2.4.2. Prezidiul Senatului;
2.4.3. Biroul Senatului Universitar;
2.4.4. Comisiile permanente ale Senatului;
2.4.5. Secretariatul Senatului;
2.4.6. Comisiile Ad-hoc.

3. Atribu iile Senatului

a) garanteaz libertatea academic
b) elaboreaz

i autonomia universitar ;

i adopt , în urma dezbaterii cu comunitatea universitara, Carta

universitara;
c) aprob planul strategic de dezvoltare institu ional

i planurile opera ionale, la

propunerea rectorului;
d) aprob , la propunerea rectorului i cu respectarea legisla iei în vigoare, structura,
organizarea i func ionarea universit ii;
e) aprob proiectul de buget i execu ia bugetar ;
f) elaboreaz

i aprob Codul de asigurare a calit ii i Codul de etic

i deontologie

profesional universitar ;
g) adopt Codul universitar al drepturilor i obliga iilor studentului, cu respectarea
prevederilor Codului drepturilor i obliga iilor studentului;
h) aprob

metodologiile

i regulamentele privind organizarea

i func ionarea

universit ii;
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i) încheie contractul de management cu rectorul;
j) controleaz

activitatea rectorului i a consiliului de administra ie prin comisii

specializate;
k) valideaz concursurile publice pentru func iile din consiliul de administra ie;
l) aprob

metodologia de concurs

i rezultatele concursurilor pentru angajarea

personalului didactic i de cercetare i evalueaz periodic resursa uman ;
m) aprob , la propunerea rectorului, sanc ionarea personalului cu performan e
profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii i a legisla iei în vigoare;
n) îndepline te alte atribu ii, conform Cartei universitare.

4. Pre edintele Senatului

4.1. Pre edintele Senatului este ales în prima edin

ordinar a Senatului nou ales, prin

votul secret al membrilor acestuia;

4.2. Candidaturile pentru func ia de Pre edinte al Senatului se fac prin autopropunere în
ziua alegerilor;

4.3. Pot candida la func ia de Pre edinte al Senatului numai cadrele didactice titulare, în
sensul prev zut de Legea Educa iei Na ionale nr. 1/2011 ( numit în continuare Lege ), care:
1. de in gradul didactic de profesor, conferen iar i lector universitar;
2. se bucur de reputa ie în mediul academic;
3. au vechime în înv

mântul superior de cel pu in 8 ani, cu statut de titular

angajat cu contract de munc pe perioad nedeterminat în Universitate.
4. nu au fost sanc ionate disciplinar în ultimii 5 ani.

4.4. Conducerea edin ei Senatului în care este ales Pre edintele este încredin at decanului
de vârst al senatorilor prezen i.

4.5. Alegerea Pre edintelui Senatului este supus cerin elor de cvorum (de prezen

i vot)

prev zute prin Carta Universit ii pentru alegerea func iilor de conducere ale Senatului.
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4.6. Pre edintele Senatului are urm toarele competen e i atribu iuni:
1. Convoac

plenul Senatului, în edin

ordinar

sau extraordinar , precum i

comisiile acestuia;
2. Propune împreun cu Rectorul ordinea de zi a edin ei Senatului;
3. Conduce edin ele Senatului;
4. Asigur redactarea i semneaz hot rârile Senatului;
5. Informeaz

Senatul în leg tur

cu activit ile

i evenimentele importante

desf urate în Universitate în intervalul dintre edin ele Senatului;
6. Informeaz Senatul în leg tur cu modul în care au fost îndeplinite hot rârile
Senatului, criteriile

i indicatorii de performan

managerial

din contractul

încheiat cu Rectorul;
7. Reprezint Senatul în raporturile cu conducerea executiv

i administrativ a

Universit ii;
8. Încheie, în numele Senatului Universit ii, contractul de management cu Rectorul
Universit ii care cuprinde criteriile i indicatorii de performan

managerial ,

drepturile i obliga iile contractuale;
9. Transmite hot rârile Senatului conducerii executive

i administrative a

Universit ii i urm re te modul de îndeplinire a acestora, informând Senatul în
mod corespunz tor;
10. La solicitarea a cel pu in 1/3 din num rul membrilor Senatului, invit la edin ele
de lucru reprezentan i ai structurilor executive sau administrative ale Universit ii
sau transmite, dup caz, acestora interpel ri scrise;
11. Confer , la propunerea comisiei de specialitate, titlurile onorifice acordate de
Senat (Profesor universitar emerit, Doctor Honoris Causa, Membru de Onoare al
Senatului Universit ii din Pite ti i alte titluri onorifice aprobate de Senatul
Universit ii), în condi iile prev zute de Lege i Carta Universit ii;
12. Reprezint

Senatul în Raporturile acestuia cu organismele similare ale altor

institu ii de înv
conven ii

mânt superior, din ar

i din str in tate i încheie cu acestea

i protocoale de colaborare în domeniul academic, în limita

competen elor acordate de Senat;
13. Exprim pozi ia Senatului în rela iile cu mass-media;
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14. Coordoneaz comisiile permanente ale Senatului, comisiile ad-hoc ale acestuia i
Secretariatul Senatului, stabile te con inutul rezolu iilor care vor fi prezentate
Senatului;
15. Îndepline te orice alte atribu ii

i responsabilit i ce-i revin în calitate de

reprezentant al Senatului, în limitele competen elor acordate de acesta potrivit
reglementarilor în vigoare.

4.7. În îndeplinirea atribu iilor ce-i revin, Pre edintele Senatului are obliga ia s

se

manifeste apolitic, echidistant i echilibrat, s promoveze interesele Universit ii, deontologia
i etica academic .

4.8. În exercitarea func iei sale, Pre edintele Senatului este asistat de Prezidiul Senatului.

4.9. Pre edintele Senatului poate fi revocat de c tre Senat în cazul înc lc rii grave sau
repetate a îndatoririlor sale. Procedura revoc rii poate fi ini iat , în scris i cu indicarea
motivelor acesteia, de cel pu in 1/3 din num rul senatorilor. Revocarea Pre edintelui
Senatului se hot r te cu o majoritate de cel pu in jum tate plus unu din num rul senatorilor.

4.10. În caz de vacantare a func iei de Pre edinte al Senatului aceasta va fi îndeplinit ,
pân la alegerea noului Pre edinte, de un membru al Prezidiului Senatului, ales prin vot
deschis de majoritatea senatorilor prezen i la edin a în care se constat vacantarea func iei.
Noul Pre edinte al Senatului va fi ales în termen de cel mult 30 de zile de la vacantarea
acestei func ii, cu respectarea prevederilor art. 3.1.- 3.5. din prezentul regulament.

5. Prezidiul Senatului

5.1. Prezidiul Senatului este compus din Pre edintele Senatului i doi membrii, ale i prin
vot deschis cu majoritatea voturilor senatorilor prezen i, din rândul pre edin ilor comisiilor
permanente ale Senatului la propunerea Pre edintelui Senatului.

5.2. Alegerea membrilor Prezidiului are loc în aceea i edin

a Senatului în care sunt ale i

pre edin ii comisiilor permanente ale acestuia.
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5.3. Prezidiul Senatului îl asist

pe Pre edinte în conducerea edin elor de lucru i

colaboreaz cu acesta i cu Secretariatul Senatului în vederea redact rii hot rârilor acestuia.

5.4. Membrii prezidiului Senatului in locul Pre edintelui, în condi iile stabilite de Senat,
ori de câte ori Pre edintele nu este prezent sau se afl în imposibilitate de a- i exercita func ia.

5.5. Pre edintele Senatului poate delega temporar unele din atribu iile sale unuia sau
ambilor membrii ai Prezidiului.

6. Biroul Senatului

6.1. Biroul Senatului Universitar este constituit din:
1. Pre edintele Senatului Universitar;
2. Reprezentantul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat;
3. Câte un reprezentant al fiec rei facult i desemnat prin votul membrilor facult ii
din Senatul Universitar;
4. Un reprezentant al studen ilor din Senatul Universitar, desemnat prin votul acestora.

6.2. Biroul Senatului Universitar are rol consultativ i se formeaz în maximum 15 zile de
la constituirea Senatului nou ales i este validat în plenul Senatului Universitar.

6.3. Biroul Senatului Universitar este coordonat de c tre Pre edintele Senatului Universitar
care conduce edin ele acestei structuri consultative. Atribu iile acestei structuri consultative
vor fi stabilite printr-un regulament aprobat de Senat.

6.4. La edin ele Biroul Senatului Universitar particip cu statut de invitat, f r drept de
vot, i o persoan desemnata de sindicatul reprezentativ.

6.5. Biroul Senatului Universitar î i desf oar activitatea la convocarea Pre edintelui, ori
de câte ori se consider necesar.
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7. Comisiile permanente ale Senatului

7.1. Comisiile permanente ale Senatului sunt urm toarele:
1. Comisia pentru activit i tiin ifice;
2. Comisia pentru Controlul Asigur rii Calit ii;
3. Comisia pentru activit i academice i de avizare a concursurilor didactice;
4. Comisia de regulamente, incompatibilit i i dialog social;
5. Comisia de monitorizare i analiz a resurselor universit ii;
6. Comisia de etic

i deontologie universitar a Senatului;

7. Comisia pentru analiza i avizarea acord rii titlurilor onorifice.

7.2. Senatul poate hot rî înfiin area i a altor comisii permanente de specialitate, dup caz.

7.3. În cazul în care comisiile propuse prin Regulamentul Senatului nu sunt cele prev zute
de Carta Universit ii, acestea se consider legal constituite odat cu aprobarea prezentului
regulament.

7.4. Comisiile permanente ale Senatului sunt compuse din câte 7-11 senatori, dar nu mai
mult de dou persoane din cadrul aceleia i facult i. Un membru al Senatului nu poate face
parte decât dintr-o singur comisie permanent .

7.5. Participarea în comisiile permanente ale Senatului se realizeaz în baza liberei op iuni
a fiec rui membru a Senatului, direct interesat, prin autopropunere pe baza unei formular ce
reprezint Anexa nr. 1 a prezentului Regulament dup votarea acestuia în aceea i edin .
Senatorii se vor autopropune în func ie de disponibilitatea, op iunea i competen a fiec ruia în
comisiile respective. Secretariatul Senatului va alc tui în urma rezultatului autopropunerilor o
configura ie a comisiilor. Comisiile vor fi aprobate de plenul Senatului.

7.6. În situa ia în care în urma centraliz rii se constat c nu este întrunit num rul minim
(7) de membri la una sau mai multe comisii, Pre edintele Senatului va reconsidera op iunile
membrilor acestuia, astfel încât sa fie realizat num rul minim obligatoriu la toate comisiile
prev zute de prezentul regulament, supunând votului plenului Senatului situa ia definitiv ; în
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mod excep ional, în acest caz este permis dep irea num rului maxim prev zut la art. 7.4., cu
condi ia ca num rul acestora fie num r impar.

7.7. Pre edin ii comisiilor permanente sunt ale i în prima edin

a acestora, care va fi

organizat în termen de cel mult 10 zile de la data edin ei Senatului de desemnare a
membrilor comisiilor, prin vot deschis, cu majoritatea voturilor membrilor comisiilor.

7.8. Competen ele, atribu iunile i sarcinile comisiilor permanente sunt cele prev zute de
c tre Senat, prin regulamente proprii. În nicio situa ie acestea nu vor putea interfera cu
competen ele specifice ale departamentelor func ionale ale Universit ii i nici suprapune
acestora. Rolul comisiilor permanente este exclusiv de reprezentare în organele de lucru
specializate ale Senatului i de facilitare a lu rii de c tre acesta a hot rârilor judicioase în
domeniul specific de competen .

7.9. În desf urarea activit ii lor, comisiile permanente au dreptul de a solicita conducerii
executive

i administrative a Universit ii informa ii relevante, sprijin documentar sau

logistic.

7.10. Comisiile permanente sunt convocate de pre edin ii acestora sau de Pre edintele
Senatului, dup caz. Pre edintele Senatului are dreptul de a participa, f r drept de vot, la
edin ele acestora.

7.11. Pre edin ii comisiilor permanente pot invita la edin ele acestora, în scop de
consultare, pe Rectorul Universit ii sau al i reprezentan i ai structurilor executive sau
administrative de conducere ale Universit ii, precum i speciali ti din domeniul lor de
activitate.

7.12. În activitatea lor comisiile permanente întocmesc materiale i rapoarte, care sunt
supuse dezbaterii i aprob rii Senatului.
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7.13. Pentru a putea fi înaintate Senatului, materialele i rapoartele comisiilor permanente
trebuie s întruneasc acordul majorit ii membrilor acestora. Membrii comisiilor permanente
se pot consulta i vota prin coresponden scris (email, fax) sau prin teleconferin .

7.14. Materialele i rapoartele comisiilor permanente se semneaz de c tre pre edin ii
acestora, care le vor comunica Pre edintelui Senatului sau, dup

caz, Secretariatului

Senatului. În cazul unor opinii separate, acestea vor fi anexate obligatoriu.

7.15. Materialele i rapoartele comisiilor permanente sunt prezentate în Senat de c tre
pre edin ii acestora, care vor oferi, dac este cazul, explica ii suplimentare.

7.16. Membrii comisiilor permanente pot fi oricând revoca i de Senat, la cerere sau pentru
nerespectarea sarcinilor asumate, la propunerea întemeiat a Pre edintelui Senatului sau a
pre edin ilor comisiilor în cauz . Aceea i procedur se aplic

i în cazul pre edin ilor de

comisii.

8. Secretariatul Senatului

8.1. Secretariatul Senatului este aparatul tehnic de lucru al acestuia, cu activitate
permanent .

8.2. Secretariatul Senatului este compus din trei persoane, dintre care una va îndeplini
func ia de Secretar General - membru al Senatului. Celelalte dou persoane vor fi desemnate
de c tre Rector la solicitarea Pre edintelui Senatului din rândul personalului cu preg tire de
specialitate din universitate i vor participa la toate lucr rile Senatului i la edin ele de lucru
ale comisiilor Senatului, f r drept de vot.

8.3. Secretariatul Senatului are urm toarele competen e i atribu iuni:
1. Asigur eviden a actualizat a senatorilor, a membrilor comisiilor Senatului, precum
i a datelor de contact ale acestora;
2. Transmite convoc rile pentru edin ele Senatului i edin ele comisiilor acestuia;
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3. Consemneaz în registrul de procese verbale dezbaterile din edin ele Senatului i
edin ele comisiilor acestuia, în registre proprii;
4. Redacteaz procesele verbale i/sau minutele edin elor de lucru ale Senatului.
5. Tehnoredacteaz

proiectele de hot râri ale Senatului conform consemn rilor

proceselor verbale de

edin , pe care le supune spre aprobare

i semnare

Pre edintelui Senatului;
6. Gestioneaz registrele de procese

verbale i al hot rârilor Senatului, precum i

arhiva audio - video cuprinzând înregistrarea edin elor Senatului;
7. Urm re te publicarea i îndeplinirea hot rârilor si/sau minutelor Senatului, potrivit
prevederilor prezentului Regulament; elaboreaz

i prezint periodic rapoarte scrise,

asupra modului în care au fost aduse la îndeplinire hot rârile Senatului.
8. Asigur înregistrarea i transmiterea coresponden ei scrise de la i c tre Senat i
organismele acestuia;
9. Asigur

tehnoredactarea proiectelor i documentelor Senatului i c tre Senat i

organismele acestuia.
10. Îndepline te orice alte atribu iuni i sarcini stabilite de Pre edintele Senatului i de
Prezidiul Senatului.

8.4. Modul de distribuire a sarcinilor între membrii Secretariatului Senatului va fi stabilit
de Pre edintele Senatului.

8.5. Secretarul General al Senatului are r spunderea direct

pentru realizarea

i

coordonarea opera iunilor tehnice aferente acord rii titlurilor onorifice.

8.6. Pre edintele Senatului poate înlocui una sau mai multe persoane din cadrul
Secretariatului Senatului, cu informarea corespunz toare a Senatului în acest sens.

9. Comisiile ad-hoc

9.1. Comisiile ad-hoc sunt comisii cu caracter temporar, constituite de Senat pentru
solu ionarea unor probleme deosebite ce nu se înscriu în problematica curent a activit ii
Senatului.
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9.2. Comisiile ad-hoc se constituie la ini iativa i solicitarea Pre edintelui Senatului,
Rectorului sau a 1/3 din num rul senatorilor.

9.3. Sarcinile, componen a i durata de func ionare a unei comisii ad-hoc sunt stabilite de
Senat, prin vot deschis, cu majoritatea voturilor senatorilor prezen i.

9.4. Prevederile art. 7.12- 7.16 se aplic prin similitudine i comisiilor ad-hoc.

10. Activitatea Senatului

10.1. Senatul î i desf oar

activitatea în condi iile de cvorum prev zute de Carta

Universit ii din Pite ti.

10.2. Senatul Universit ii se întrune te în edin

ordinar lunar (prima zi de luni a

fiec rei luni) i ori de câte ori este nevoie în edin e extraordinare, conform modific rii art. 54
alin. 3 din Carta Universit ii din Pite ti, în edin a Senatului din 07.05.2012.

10.3. Senatul este convocat de Pre edintele Senatului. Acesta poate fi convocat i de
Rectorul Universit ii sau la cererea scris

a acel pu in 1/3 din num rul senatorilor,

înregistrat la Secretariatul Senatului.

10.4. Convocarea senatorilor se face individual, în scris (prin convocator)sau prin e-mail,
la adresa comunicat de ace tia. Senatorii au obliga ia de a comunica de îndat în scris
Secretariatului Senatului modificarea adresei de e-mail.

10.5. În mod excep ional, senatorii care nu dispun de mijloace electronice de comunicare i
în tiin eaz

în scris Secretariatul Senatului despre aceasta vor fi convoca i prin adres

transmis la Decanatele facult ilor de la care ace tia provin.

10.6. Convocarea nu atrage obligativitatea confirm rii particip rii senatorilor la edin a
Senatului.
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10.7. Convocarea se realizeaz cu cel pu in 5 zile înaintea datei edin ei ordinare a
Senatului si cu 1-3 zile anticipat edin ei extraordinare.

10.8. La momentul convoc rii edin ei, membrilor Senatului li se vor trimite i materialele
care fac obiectul ordinii de zi a edin ei.

10.9. Fac excep ie de la prevederile art. 10.8. materialele voluminoase, care vor fi
comunicate prin afi are pe pagina web a Universit ii, f cându-se men iune despre aceasta în
anun ul de convocare.

10.10. Senatul este prezidat de Pre edintele Senatului sau, în absen a sa, de un membru al
Prezidiului desemnat de c tre acesta sau, în lipsa unei alte desemn ri, de c tre un membru al
Senatului desemnat de majoritatea, prin vot deschis.

10.11. edin ele Senatului nu sunt publice, cu excep ia celor festive, care vor fi anun ate ca
atare.

10.12. La edin ele Senatului particip , cu calitatea de invitat permanent, f r drept de vot,
Rectorul Universit ii, care va sus ine pozi ia Consiliului de Administra ie i va r spunde
interpel rilor membrilor Senatului. Dup caz, particip cu calitatea de invita i, f r drept de
vot, prorectorii, directorul general administrativ, secretarul sef al Universit ii, efii serviciilor
descentralizate, precum i decanii care nu sunt membri ai Senatului.

10.13. Dac nu are calitatea de senator, reprezentantul Sindicatului este invitat permanent
la edin ele Senatului, f r drept de vot.

10.14. Alte persoane în afara celor men ionate la art. 10.12 i 10.13 pot participa la
lucr rile Senatului, numai dac Senatul a aprobat, cu majoritatea membrilor prezen i prin vot
deschis. În acest scop, Pre edintele Senatului informeaz Senatul asupra cererii de participare
i va solicita votul senatorilor, f r prezen a în sal a solicitantului.
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10.15. La cererea oric rui senator, formulat la începutul edin ei, ordinea de zi poate fi
completat cu 1-2 puncte suplimentare, în limita volumului de lucru, cu aprobarea majorit ii
senatorilor prezen i.

10.16. În lu rile de cuvânt cu privire la punctele de pe ordinea de zi, intervenien ii au
obliga ia respect rii regulilor deontologiei academice, precum i dreptul celorlal i senatori de
a- i exprima opinia. Lu rile de cuvânt nu vor putea dep i 5 minute. Cu consultarea Senatului,
Pre edintele poate reduce durata lu rilor de cuvânt. Totodat , Pre edintele Senatului poate
întrerupe cuvântarea celui care nu se conformeaz prevederilor prezentului articol.

10.17. Pre edintele Senatului i membrii Prezidiului acord dreptul la cuvânt i întocmesc,
în baza înscrierilor la cuvânt, lista intervenien ilor. În func ie de complexitatea ordinii de zi,
aceasta lista poate fi limitat .

10.18. Sunt interzise schimbul direct de replici i interpel rile directe între participan ii la
edin , precum i nerespectarea ordinii înscrierilor la cuvânt. Replica la o cuvântare a unui
antevorbitor trebuie încuviin at în prealabil de c tre Pre edintele de edin .

10.19. Senatorii care nu au putut lua cuvântul au dreptul de a- i exprima în scris opiniile cu
privire la un punct ale ordinii de zi, transmi ând-o în scris Pre edintelui Senatului în termen de
2 zile de la data edin ei, prin înregistrarea acesteia la Secretariatul Senatului.

10.20. În cazuri extreme, Pre edintele Senatului sau membrii Prezidiului pot dispune, cu
votul majorit ii senatorilor prezen i, îndep rtarea din sal a celui care, prin conduita sa,
tulbur grav desf urarea edin ei Senatului.

10.21. În cazul dezbaterii materialelor men ionate la art. 10.9. acestea vor fi proiectate pe
un ecran amplasat în sala în care are loc edin a.

10.22. Dezbaterile Senatului se pot înregistra prin mijloace audio-video. Pentru motive
temeinice, orice senator are dreptul de a primi o copie de pe înregistrarea audio-video a unei
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edin e, procurând în acest scop un suport magnetic corespunz tor, cu aprobarea scris a
Pre edintelui Senatului.

10.23. Senatul i Consiliul de Administra ie pot organiza edin e de lucru curente sau
festive comune, cu men inerea competen elor i atribu iunilor specifice celor dou structuri de
conducere.

10.24. Cvorumul de prezen

pentru valabilitatea edin elor Senatului este de 2/3 din

num rul senatorilor, iar hot rârile se iau cu majoritatea voturilor celor prezen i.

10.25. Senatorii au drept de vot deliberativ egal.

10.26. Votul este direct i poate fi deschis sau secret. Votul deschis se poate exprima prin
ridicare de mâini sau prin apel nominal. Votul secret se exprim prin buletine de vot sau
mijloace electronice.

10.27. Cu excep ia hot rârilor pentru care sistemul de vot a fost reglementat prin Carta
Universit ii sau prin prezentul Regulament, Senatul adopt , cu majoritatea prev zut la art.
10.24., procedura de vot pentru fiecare categorie de hot râre.

10.28. Pentru hot rârile care se iau prin vot secret Pre edintele Senatului va anun a, înainte
de exprimarea votului, procedura de vot i modul în care se completeaz buletinele de vot. În
acest caz, utilizarea unei urne este obligatorie. Urna va fi amplasat în holul din fa a s lii în
care are loc edin a Senatului. Dac nu exist condi ii pentru amplasarea unor cabine de vot,
Pre edintele Senatului va anun a un interval de timp rezonabil pentru exprimarea votului,
astfel încât s se poat vota în condi ii de confiden ialitate. Dac exist cabin de vot, urna va
fi amplasat în sala de edin a Senatului.

10.29. În cadrul alegerii organelor i structurilor prev zute prin prezentul Regulament,
comisia de num rare a voturilor va fi aleas de Senat, cu majoritatea prev zut la art. 10.24.,
din rândul senatorilor care nu candideaz pentru acestea. În celelalte cazuri, dup num rarea
voturilor se întocme te un proces verbal, semnat de cei care au num rat voturile i de cel care
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conduce edin a Senatului. Rezultatul votului este adus la cuno tin a Senatului imediat dup
întocmirea acestuia.

10.30. În timpul desf ur rii procedurii de votare nu se permit înscrieri la cuvânt.

10.31. Toate documentele finale emise de Senat, inclusiv procesele verbale, sunt semnate
de Pre edintele Senatului i de Secretarul General al Senatului.

10.32. Hot rârile i/sau minutele, respectiv procesele verbale ale Senatului, precum i
înregistr rile audio ale edin elor acestuia se arhiveaz de c tre Secretariatul Senatului. La
încetarea mandatului Senatului în func ie acestea se predau la arhiva Universit ii.

10.33. Procesele verbale pot fi consultate la Secretariatul Senatului de orice membru al
comunit ii academice. Acestea nu pot fi copiate i utilizate în scopuri propagandistice sau de
alt natur . Copiile documentelor oficiale ale Senatului se elibereaz numai cu aprobarea
Pre edintelui Senatului, precizând scopul utiliz rii lor.

10.34. Hot rârile i/sau minutele validate de Senat se public prin afi are pe pagina web a
Universit ii.

10.35. Orice punct de vedere exprimat public de un senator neîmputernicit în mod expres
în acest sens de Senat sau de Pre edintele acestuia nu angajeaz Senatul i constituie opinia
personal a senatorului în cauz , care r spunde în fa a Senatului pentru corectitudinea opiniei
exprimate.

11. Drepturile i obliga iile senatorilor

11.1. Calitatea de membru al Senatului confer urm toarele drepturi i obliga ii:
1. S participe la edin ele senatului;
2. S - i exprime neîngr dit opiniile privind problemele supuse analizei Senatului;
3. S participe prin vot deschis sau secret, dup caz, la luarea hot rârilor;
4. S participe la edin ele organelor i structurilor Senatului în care au fost ale i;
Page 15

Regulamentul de organizare i func ionare a Senatului Universit ii din Pite ti

5. S propun Senatului punerea în discu ie a problemelor pe care le consider
importante pentru Universitate, pentru comunitatea universitar

sau pentru

facultatea pe care o reprezint ;
6. S interpeleze organele i structurile Senatului, precum i conducerea executiv
sau administrativ a Universit ii, în cadru organizat;
7. S solicite convocarea Senatului în edin

extraordinar , în condi iile prezentului

Regulament;
8. S cunoasc legisla ia în domeniul înv

mântului superior, precum i legisla ia

specific din domeniul în care activeaz .

11.2. Drepturile i obliga iile de mai sus se vor exercita i, respectiv, îndeplini cu bun
credin

i în mod rezonabil, cu respectarea deontologiei i eticii academice.

11.3. Orice atitudine ironic , lipsit de etic

i conduit universitar va duce la p r sirea

edin ei a celui în cauz .

12. Pierderea calit ii de membru al Senatului

12.1. Calitatea de membru al Senatului se poate pierde prin:
1. Demisie;
2. Alegerea sau numirea într-o func ie de conducere a Universit ii,
incompatibil cu calitatea de membru al Senatului;
3. Încetarea raporturilor de munc , în calitate de cadru didactic sau de cercetare
titular, pe baz

de contract de munc

pe durat

nedeterminat , cu

Universitatea;
4. Încheierea ciclului de studii în care membrul Senatului student a fost ales;
5. Excludere.

12.2. Senatorii care, în cursul unui an universitar, lipsesc nemotivat de la trei edin e ale
Senatului vor fi considera i demisionari.
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12.3. Procedura de excludere din rândul membrilor Senatului poate fi declan at în cazul
unor abateri grave de la normele de conduit

universitar , de la prevederile Cartei

Universit ii, ale prezentului Regulament sau ale hot rârii Senatului. Excluderea unui membru
al Senatului se analizeaz

i se voteaz de Senat cu majoritatea prev zut la art. 10.24.

Hot rârea Senatului este adus la cuno tin a comunit ii academice prin publicare pe pagina
web a Universit ii.

12.4. Calitatea de membru al Senatului nu se pierde în cazul în care un membru al
Senatului se mut la un alt departament din aceea i facultate a Universit ii sau la alt
facultate din cadrul Universit ii, f r ca prin aceasta s - i piard calitatea de cadru didactic
sau de cercetare titular, în sensul prev zut de Lege.

12.5. Cooptarea de membri în Senat pe locurile devenite vacante se supune procedurii
dup care au fost desemna i ini ial membrii acestuia.

13. Dispozi ii finale i tranzitorii

13.1. Senatul Universit ii poate modifica sau ad uga prevederi noi Cartei Universit ii cu
respectarea prevederilor legale, iar acestea vor fi aduse la cuno tin a comunit ii academice i
trecute ca modific ri sau ad ugiri ale Cartei Universitare.

13.2. Modific rile/ad ugirile la Carta Universit ii vor fi supuse aviz rii Ministerului
Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului, conform legii.

13.3. La data adopt rii prezentului Regulament, func ia de Pre edinte al Senatului a fost
ocupat , potrivit dispozi iilor Cartei Universit ii, în edin a de alegeri care a avut loc la data
de 23.02.2012.

13.4. Prevederile prezentului Regulament se completeaz cu dispozi iile Legii i ale Cartei
Universit ii.
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13.5. Structura organizatoric a Senatului Universit ii din Pite ti - anexa nr. 2, face parte
integrant din prezentul regulament.

13.6. Prezentul Regulament a fost aprobat în edin a Senatului Universit ii din Pite ti din
data de 05.03.2012 i intr în vigoare la momentul public rii acestuia pe pagina web a
Universit ii.

PRE EDINTELE SENATULUI,
Conf. univ. dr. Nicolae Brînzea
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ANEXA NR. 1
FORMULAR OP IUNE COMISIE SENAT

Numele i Prenumele
Facultatea

..

Statutul (Cadru didactic/Student)

.

COMISIILE:
NR.
CRT.

COMISIA

OP IUNI

1.

COMISIA PENTRU ACTIVIT
TIIN IFICE

2.

COMISIA
PENTRU
ASIGUR RII CALIT II

3.

COMISIA
PENTRU
ACTIVIT
ACADEMICE
I
DE
AVIZARE
CONCURSURILOR DIDACTICE

4.

COMISIA
DE
REGULAMENTE,
INCOMPATIBILIT I I DIALOG SOCIAL

5.

COMISIA DE MONITORIZARE I ANALIZ
A RESURSELOR UNIVERSIT II

6.

COMISIA DE ETIC
I DEONTOLOGIE
UNIVERSITAR A SENATULUI

7.

COMISIA PENTRU ANALIZA I AVIZAREA
ACORD RII TITLURILOR ONORIFICE

I

CONTROLUL

I
A

Not : Se va opta pentru o singur comisie
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ANEXA NR. 1
FORMULAR OP IUNE COMISIE SENAT

Numele i Prenumele
Facultatea

..

Statutul (Cadru didactic/Student)

.

COMISIILE:
NR.
CRT.

COMISIA

OP IUNI

1.

COMISIA PENTRU ACTIVIT

2.

COMISIA PENTRU CONTROLUL ASIGUR RII
CALIT II

3.

COMISIA PENTRU ACTIVIT I ACADEMICE
I DE AVIZARE A CONCURSURILOR
DIDACTICE

4.

COMISIA
DE
REGULAMENTE,
INCOMPATIBILIT I I DIALOG SOCIAL

5.

COMISIA DE MONITORIZARE I ANALIZ
RESURSELOR UNIVERSIT II

6.

COMISIA DE ETIC
I DEONTOLOGIE
UNIVERSITAR A SENATULUI

7.

COMISIA PENTRU ANALIZA I AVIZAREA
ACORD RII TITLURILOR ONORIFICE

Not : Se va opta pentru o singur comisie

I TIIN IFICE

A

ANEXA NR. 2

STRUCTURA ORGANIZATORIC A
SENATULUI UNIVERSIT II DIN PITE TI
2012-2016
PRE EDINTE
PREZIDIU

1. Comisia pentru activit i tiin ifice

BIROUL SENATULUI
2. Comisia pentru Controlul Asigur rii
Calit ii

SECRETARIAT

3. Comisia pentru activit i academice i de
avizare a concursurilor didactice
4. Comisia de regulamente, incompatibilit i
i dialog social

5. Comisia de monitorizare i analiz a
resurselor universit ii
6. Comisia de etic i deontologie
universitar a Senatului

7. Comisia pentru analiza i avizarea acord rii
titlurilor onorifice
8. Comisii AD-HOC

