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REGULAMENT 

de organizare 'i functionare a organelor deliberative din universitate: 

Consiliul de Administralie 'i Consiliile Facultatilor 

Cap. I Structura, organizarea ~i func~ionarea Consiliului de administra~ie 

Art. 1 (1) Consiliul de Administratie al UTBv asigura conducerea executiva a universitatii !?i pune in aplicare 

hotararile Senatului UTBv. 

(2) Consiliul de Administratie este condus de Rectorul UTBv, in conformitate cu atributii le acestuia prevazute de 

Legea educatiei nationale nr.1 /2011, cu modificarile ~i completari le ulterioare. 

(3) Componenta Consiliului de Administratie este cea prevazuta de Legea educatiei nationale nr.1 /201 1. 

(4) Consiliul de Administratie i~i desfa~oara activitatea in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale 

nr.1/201 1 ~i ale Cartei Universitatii Transilvania din Bra~ov. 

Art. 2 (1) Consiliul de Administratie al UTBv are urmatoarea componenta: 

- rectorul universitatii; 

- prorectorii universitatii; 

- directorul C-SUD; 

- decanii facu ltatilor; 

- directorul general administrativ al universitatii; 

- reprezentantul studentilor in Consiliul de administratie. 

(2) Calitatea de membru al Consiliului de administratie se dobande~te odata cu dobandirea funqiei prevazute Ia 

alin. (1) ~i inceteaza odata cu incetarea functiei respective. 

(3) Reprezentantul studenti lor in Consiliul de administratie este desemnat prin alegerea sa de catre studenti. 

conform legislatiei in vigoare ~i a propriilor regulamente. 

(4) La ~edinte l e Consiliului de administratie pot participa, in calitate de invitati permanenti. fara drept de vat, 

reprezentantul sindicatului Ia nivelul universitatii, un reprezentant al angajatilor dintre reprezentantii ale~i Ia 

nivel de universitate ~i un reprezentant al Senatului. 

(5) La solicitarea rectorulu i, Ia !?edintele Consiliului de administratie, poate participa orice persoana din 

universitate sau din afara acesteia. 

Art. 3 Hotararile Consiliului de administratie sunt obligatorii !?i executorii pentru departamente, facultati, unitati 

de cercetare !?i servicii, precum !?i pentru intreaga comunitate universitara, de Ia data publicarii lor pe site-ul 

institutiei. 

Art. 4 (1) Consiliul de Administratie se intrune~te in ~edinte ordinare, de 2 ori pe luna, Ia convocarea rectorului, 

sau in ~edinte extraordinare, ori de cate ori este necesar. 

(2) Prezenta membrilor de drept ai Consiliului de administratie, Ia ~edintel e consi liului este obligatorie. 

Tn situatii exceptionale, membrul de drept al Consiliului de administratie care nu poate participa Ia ~edinta 
convocata din motive obiective va imputernici un reprezentant din structura din care face parte. 

1 /3; Reg _A_3/ ed. 1, rev. 0 

a 



(3) ~edintel e Consiliului de administratie sunt conduse de rector. In cazul absentei rectorului, "?edintele 

Consiliului de administratie sunt convocate "?i conduse de prorectorul delegat In acest sens de acesta. 

(4) La lnceputul fiecarei '?edinte a Consiliului de administratie se supune aprobarii, de membrii consiliului, 

proiectul ordinii de zi. 

Art. 5 (1) lntre '?edintele Consiliului de administratie, In situatii exceptional e. precum "?i pe perioada vacantelor, 

conducerea executiva a universitatii este asigurata de Biroul Consiliului de administratie. 

(2) Biroul Consiliului de administratie este format din: rector, prorectori, directorul general administrativ "?i 

reprezentantul studentilor din Consiliul de administratie. 

Art. 6 (1) ~edintele Consiliului de administratie "?i ale Biroului Consiliului de administratie sunt statutare In 

prezenta a minim 2/3 din nr. total al membrilor. 

(2) Prin exceptie de Ia prevederi le art. 6 alin (1) In cazuri de urgenta '?edintele Biroulu i Consiliului de administratie 

se pot desfa"?ura "?i de Ia distanta. membrii acestuia exprimandu-"?i dreptul de vot prin mijloace electronice. 

Avand In vedere specificul votului prin mijloace electronice, se vor considera valabil exprimate voturile 

comunicate In termen de maxim 12 ore de Ia ora transmiterii concomitente a convocarii prin mijloace 

electronice, dar nu mai tarziu de ora 24 a zilei In care a fost transmisa comunicarea. 

(3) Hotararile Consiliului de administratie, sunt adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti. In cazul 

'?edintelor Biroului Consiliului de administratie desfa"?urate Ia distanta. hotararile sunt adoptate cu jumatate +1 

din voturi le exprimate prin mijloace electron ice de membrii acestuia, conform dispozitii lor art.6 alin.2. 

(4) Hotararile Biroului Consiliulu i de administratie se iau prin consens "?i produc efecte jurid ice de Ia data 

adoptarii acestora, urmand a fi supuse, In mod obligatoriu, aprobarii Consiliului de administratie, In prima 

?edinta a acestuia din urma. 

(5) Hotararile Birou lui Consiliului de administratie cuprinse In Anexa Hotararii Consiliului de administratie, se 

aduc Ia cuno"?tinta comunitatii academice. 

(6) Toate hotararile Consiliului de administratie "?i ale Biroului Consiliului de administratie sunt consemnate In 

procesul-verbal de ?edinta. In cazul '?edintelor desfa?urate Ia distanta. hotararile votate prin mijloace 

electron ice vor fi consemnate In registrul de procese verbale cu ata?area dovezilor privind derularea ?edintei Ia 

distanta ?i a votului exercitat prin mijloace electronice. Arhivarea ?i gestionarea proceselor verbale se face prin 

mijlocirea Prorectoratului cu Relatiile Publice. 

Cap. II Structura, organizarea !li functionarea consilii! or facultatilor 

Art. 7 (1) Consiliul facultatii reprezinta organismul decizional ?i deliberativ al facultatii. 

(2) Consiliul facultatii este desemnat conform prevederilor legale In vigoare. 

(3) Consiliul facultatii cuprinde reprezentanti din toate departamentele facultatii ?i reprezentanti ai studentilor. 

(4) Norma de reprezentare a cadre lor didactice este 1/6 din numarul total al acestora, dar nu mai putin de 5 

membri, ?i reprezinta 75% din numaru l membrilor consiliului facultatii. Numarul de studenti reprezinta eel putin 

25% din numaru l total al membrilor consiliului facultatii. 

(5) Numarul maximal membrilor consiliului facultatii ale?i de cadrele didactice, este eel prevazut In Anexa nr. 2 a 

Metodologiei de organizare "?i desfa?urare a alegerilor din Universitatea Transilvania din Bra"?OV. 

(6) La solicitarea decanului facu ltatii, Ia ?edintele Consiliului facultatii, poate participa orice persoana din 

facultate sau din afara acesteia. 

Art. 8 (1) Consiliul facultatii se lntrune?te In ?edinte ordinare, o data pe luna, Ia convocarea decanului, sau In 

?edinte extraordinare, ori de cate ori este necesar. 
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(2) Prezenta membrilor de drept ai Consiliului facultatii. carora le este recunoscut ~i dreptul de vot. Ia ~edintele 

consi liului este obligatorie. 

(3) ~edintele consiliului facultatii sunt conduse de decanul facultatii. Tn cazul absentei decanului, ~edintel e 

consiliului facu ltatii sunt convocate ~i conduse de prodecanul delegat in acest sens de acesta. 

(4) La inceputul fiecarei ~edinte a Consiliului facultatii se supune aprobarii, de catre membrii consiliului, proiectul 

ordinii de zi. Acest proiect al ordinii de zi se comunica membrilor Consiliului facultatii, de catre decan sau 

prodecanul delegat ce va conduce ~edinta. dupa caz, cu eel putin 3 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru 

desfa~urarea ~edintei consiliului. Membrii Consiliului facultatii pot propune completari ale acesteia, care sunt, de 

asemenea, supuse aprobarii membrilor consi liului. 

Art. 9 (1) Tntre ~edintel e Consi liului facultatii, In situatii exceptionale, precum ~i pe perioada vacantelor, 

conducerea executiva a facultatii este asigurata de decanul facultatii sau de prodecanul, delegat in acest sens 

de decan, in cazul imposibilitatii obiective a exercitarii acesteia de catre eel dintai, In conformitate cu prevederi le 

legale in vigoare. 

(2) intr-o astfel de situatie, decanul sau prodecanul, dupa caz, are posibil itatea de a consulta ceilalti prodecani 

din facultate, precum ~i directorii de departament. 

Art. 10 (1) ~edintele Consiliului facultatii sunt statutare in prezenta a minim 2/3 din numarul total al membrilor 

cu drept de vot sau a persoanelor imputernicite a le reprezenta pe acestea. 

(2) Hotararile Consiliului facultatii sunt adoptate cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti. 

(3) Hotararile adoptate de decan sau prodecan, dupa caz, in conditi ile precizate Ia art.9 al prezentului 

regulament, produc efecte juridice de Ia data adoptarii acestora, urmand a fi supuse, In mod obligatoriu, 

aprobarii Consiliului facultatii. Tn prima ~edinta a acestuia din urma. 

(4) Hotararile Consiliului facultatii, precum ~i cele adoptate, In conditiile art.9 din prezentu l regulament, de decan 

sau prodecan, dupa caz, se aduc, obligatoriu, Ia cuno~tinta comunitatii academice de Ia nivelul facultatii. 

(5) Toate hotararile Consiliului facu ltatii. precum ~i cele adoptate, In conditiile art.9 din prezentul regulament, de 

decan sau prodecan, dupa caz,sunt consemnate In procesul-verbal de ~edinta. 

Prezentul Regu lament a fost discutat ~i aprobat Tn s~dint,a Senatului Universitalji Transilvania din Bras,ov, din 

data de 30 septembrie 2015, iar modificarile aduse acestuia in ~edinte le de Senat din 04.11 .2015, 15.02.2017, 

29.03.2017. 

Prof. dr. ing. Mircea Haria Tierean, 

Presedintele Senatulu i Universit ati i Transilvania din Brasov . . . 

c 
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