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Comisiilor de specialitate ale Senatului Universitatii Transilvania din Bra~ov 

Dispozitii generale 

Regulamentul Comisiilor de specialitate ale Senatului Universitar este elaborat In conformitate cu Legea 

Educatiei Nationale nr. 1 din 2011, cu completarile ~i modifidiri le ulterioare, Carta Universitatii Transilvania din 

Bra~ov ~i art. 7 din Regulamentul de organizare ~i functionare a Senatului Universitatii Transilvania din Bra~ov. 

Art. 1 Comisiile de specialitate ale senatului controleaza activitatea conducerii executive a Universitatii 

Transilvania din Bra~ov, respectiv a rectorului ~i a Consiliului de administratie. Comisiile de specialitate 

functioneaza in mod permanent pe perioada mandatului senatului. 

Art. 2 Comisiile de specialitate ale senatului sunt: 

a) Comisia didactica; 

b) Comisia ?tiintifica; 

c) Comisia de asigurare a calitatii ~i relatii internationale; 

d) Comisia privind drepturile ~i obligatiile studentilor; 

e) Comisia de buget - finante; 

f) Comisia juridica. 

Organizarea ?i functionarea comisiilor de specialitate 

Art. 3 (1) Fiecare comisie de specialitate a senatului este compusa din eel putin 7, dar nu mai mult de 20 

senatori, dintre care eel putin un membru sa fie student-senator. in functie de competentele profesionale ?i 

optiunea proprie, fiecare senator anunta in scris secretariatu l senatului in eel mult 30 de zile de Ia ?edinta de 

constituire legala a senatului pentru un nou mandat, cu privire Ia comisia de specialitate din care dore?te sa faca 

parte, optiune valabila pentru intregul mandat. 

(2) Un senator poate face parte numai dintr-o comisie de specialitate. Locurile in comisia de specialitate se 

ocupa conform principiului primul venit, iar in cazul ln care se depa~e~te numarul maxim de senatori pentru o 

comisie, secretariatul senatului comunica membrilor nealocati comisiile care nu au structuri ocupate Ia numarul 

maxim de locuri, pentru exprimarea unei noi optiuni in scris, cu incadrare In termenul prevazut anterior. 

(3) Comisia este condusa de un pre?edinte ~i un secretar, ale~i prin vot secret de catre membrii comisiei Ia prima 

~edinta convocata pentru toate comisiile de catre pre~edintele senatului ~i validati de catre senat in proxima 

~edinta dupa alegeri. 

(4) Durata mandatului pre?edintelui ~i secretarului comisiei coincide cu cea a senatului. 

(5) Pre~edintele ~i/sau secretarul comisiei pot fi revocati din functie Ia cererea proprie sau Ia cererea a eel putin 

unei treimi din membrii comisiei, revocarea produce efecte Ia data validarii de catre senat a noilor alegeri. 

Art. 4 (1) incepand cu ?edinta senatului universitar din luna mai, pe rand, f iecare comisie de specialitate a 

senatului va prezenta un raport anual de monitorizare ?i control a activitatilor stabilite conform art. 6 din 

Regulament. 

(2) Aceste rapoarte vor fi discutate in senatul universitar, stand Ia baza rezolutii lor ?ilsau eventualelor hotarari 

ale senatului universitar. 
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(3) Rapoartele anuale ale comisiilor vor fi arhivate Ia secretariatul senatului, ~i pot fi consultate de oricare dintre 

membrii senatului in timpul mandatului, cu acordul pre~edintelui senatului. 

Atribu~ii ~i competen~e 

Art. 5 (1) Competentele, atributiile ~i sarcinile comisiilor de specialitate, altele decat cele mentionate Ia art. 6 din 

Regulament sunt stabilite in mod exceptional, dupa caz, de catre pre~edintele senatului sau direct de catre 

plenul senatului. 

(2) Comisiile de specialitate ale senatului asigura examinarea, dezbaterea ~i monitorizeaza respectarea cadrului 

legal privind desfa~urarea activitatilor in cadrul Universitatii. 

(3) Comisiile reactualizeaza regulamentele ~i metodologiile in functie de modificari le legislative ce apar, cat ~i in 

funqie de situatiile nou aparute, cu exceptia acelor regulamente/metodologii care trebuie adoptate pentru 

f iecare an universitar. 

Art. 6 Atributiile comisiilor de specialitate: 

6.1 Atributiile Comisiei didactice: 
I 

a) dezbaterea, avizarea ~ i actualizarea proiectelor Consiliului de administratie sau ale membrilor senatului ce 

privesc activitatea didactica, in vederea elaborarii hotararilor; 

b) emiterea referatului asupra situatiei fiecarui program de studii, situatiei personalului institutiei ~i situatiei 

posturilor vacante continute in raportul anual al rectorului, in vederea validarii raportului in plenul senatului; 

c) avizarea oportunitatii infiintarii unor programe de studiu; 

d) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea regulamentului activitatii profesionale a studentilor ~i a calendarului 

activitatilor educationale specifice semestrelor academice; 

e) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea metodologiilor privind organizarea ~i desfa~urarea concursului de 

admitere Ia Universitatea Transilvania din Bra~ov pentru ciclurile de studii de licenta ~i masterat; 

f) dezbaterea, avizarea ?i actualizarea metodologiilor de organizare ~ i desfa~urare a examenelor de finalizare a 

studiilor universitare; 

g) dezbaterea, avizarea ?i actualizarea metodologiilor privind ocuparea posturilor didactice; 

h) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea metodologiilor privind mentinerea calitatii de titular dupa implinirea 

varstei de pensionare; 

i) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea metodologiilor de plata cu ora a cadrelor didactice; 

j) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea metodologiilor specifice universitatii, de recunoa~tere ~i echivalare a 

studiilor sau a perioadelor de studii efectuate in tara sau in strainatate; 

k) dezbaterea, avizarea ?i actualizarea programelor de studii masterale promovate anual, pentru domeniul 

acreditat; 

I) monitorizarea activitatii didactice din universitate; 

m) supunerea spre dezbatere ~i aprobare de catre senat a rapoartelor intocmite; 

n) avizarea altor probleme didactice t ransmise de senatul universitatii; 

o) initierea de propuneri de modificare a unor hotarari, regulamente de fun ctionare, metodologii, alte 

documente care privesc domeniul didactic. 

6.2 Atributiile Comisiei stiintifice: 
' I ' 

a) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea proiectelor Consiliului de administratie sau ale membrilor senatului ce 

privesc activitatea de cercetare ~tiintifica ~i informatizare, in vederea elaborarii hotararilor; 

b) emiterea referatului asupra rezultatelor activitati lor de cercetare continute in raportul anual al rectoru lui, in 

vederea validarii raportului in plenul senatului; 

c) dezbaterea, avizarea ~ i actualizarea regulamentelor ~i a metodologiilor privind activitatea de cercetare 

~tiint ifica ce este desfa~urata de cadrele didactice sau de cercetare (titulari sau cu activitate finantata din 

bugetele proiectelor de cercetare), prin masterate de cercetare ~i programe doctorale; 

d) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea Metodologiei de admitere Ia studiile universitare de doctorat pentru 
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formele de lnvatamant cu frecventa ~i cu frecventa redusa cu taxa, atat pe locuri finantate de Ia bugetul de 

stat, cat ~i pe locuri In regim cu taxa; 

e) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea metodologiilor cu privire Ia califidirile profesionale, obtinute lntr-un alt 

stat ~i care permit titularului respectivelor calificari sa aiba acces ~i sa exercite aceea~i profesie In cadrul 

universitatii; 

f) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea regulamentului privind modul de organizare, desfa~urare ~i finalizare a 

procesului de obtinere a atestatului de abilitare In universitate; 

g) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea metodologiilor care privesc respectarea eticii universitare ~i a eticii 

activitatilor de cercetare; 

h) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea metodologiilor privind ocuparea posturilor de cercetare; 

i) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea criteriilor de acordare a gradatiilor de merit; 

j) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea metodologiilor privind evaluarea conducatorilor de doctorat; 

k) supunerea spre dezbatere ~i aprobare de catre senat a rapoartelor lntocmite; 

I) monitorizarea activitatii ~tiintifice din universitate; 

m) avizarea altar probleme didactice transmise de senatul universitatii; 

n) initierea de propuneri de modificare a unor hotarari, regulamente de functionare, metodologii, alte 

documente care privesc domeniul de cercetare ~tiintifidi ~i informatizare. 

6.3 Atributiile Comisiei de asigurare a calitatii ~i relatii internationale: 

a) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea proiectelor Consiliului de administratie sau ale membrilor senatu lui ce 

privesc activitatea cu internationalizarea universitatii ~i evaluarea calitatii, In vederea elaborarii hotararilor; 

b) emiterea referatului asupra situatiei asigurarii calitatii activitatilor din cadrul universitatii continute In 

raportul anual al rectorului, In vederea validarii raportului In plenul senatului; 

c) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea metodologiilor specifice universitatii cu privire Ia evaluarea periodica a 

rezultatelor ~i performantelor profesionale ale personalului didactic din Universitatea Transilvania din 

Bra~ov; 

d) prezentarea In plenul senatului a Raportului anual privind evaluarea interna a calitatii; 

e) monitorizarea activitatii de consolidare a unei culturi a colaborarii internationale, prin activitati de 

promovare, sprijinire ~i dezvoltare a cooperarii Ia nivel institutional cu organizatii internationale; 

f) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea metodologiilor ce stabilesc cadrul de desfa~urare a procesului de 

initiere, aprobare, monitorizare ~i evaluare periodica a programelor de studii universitare de licenta ~i de 

masterat din Universitatea Transilvania din Bra~ov, formele de lnvatamant cu frecventa. cu frecventa redusa 

~i Ia distanta; 

g) avizarea ~i monitorizarea respectarii cadrului legal privind recunoa~terea perioadelor de studii sau practica 

efectuate de catre studenti, In cadrul mobilitatilor prin programul Erasmus+; 

h) supunerea dezbaterii ~i aprobarii senatului a rapoartelor intocmite; 

i) avizarea altor probleme transmise de senatul universitatii; 

j) initierea propunerii de modificare a unor hotarari, regulamente de functionare, metodologii, alte documente 

care privesc domeniul cal itatii ~i al relatiilor internationale. 

6.4 Atributiile Comisiei privind drepturile ~i obligatiile studentilor: 

a) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea proiectelor Consiliului de administratie sau ale membrilor senatului, ce 

privesc drepturile ~i obligatiile studentilor, in vederea elaborarii hotararilor; 

b) emiterea referatului asupra situatiei insertiei profesionale a absolventilor din promotiile precedente 

continute in raportul anual al rectorului, in vederea validarii raportului in plenul senatului; 

c) asigurarea ~i monitorizarea respectarii cadrului legal privind drepturile ~i obligatiile studentilor ce urmeaza 

studiile Universitatii Transilvania din Bra~ov; 

d) examinarea, dezbaterea ~i actualizarea regulamentelor ce vizeaza studentii, cadrul general de organizare ~i 

desfa~urare a practicii studentilor pentru ciclul de licental masteratl doctorat, acordarea de burse ~i alte 
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forme de sprijin material, organizarea ~i functionarea diminelor studente~ti, organizarea ~i desfa~urarea 

activitatii organizatiilor studente~ti, In vederea elaborarii rapoartelor ~i avizelor specifice; 

e) dezbaterea ?i avizarea situatiilor/ problemelor privind drepturile ~i obligatiile studentilor; 

f) examinarea, dezbaterea ~i actualizarea regulamentelor privind Societatea Antreprenoriala Studenteasca din 

Universitatea Transilvania din Bra~ov ?i a metodologiilor de aplicare a acestor regulamente; 

g) examinarea, dezbaterea ~i actualizarea regulamentelor privind Biroul ALUMNI Ia Universitatea Transilvania 

din Bra~ov; 

h) examinarea, dezbaterea ~i actualizarea regulamentelor privind Centrul de informare, consiliere ~i orientare a 

carierei Ia Universitatea Transi lvania din Bra?OV; 

i) examinarea, dezbaterea ~i actualizarea regulamentelor privind Cantinele - Restaurant studente~ti; 

j) supunerea dezbaterii ~i aprobarii senatului a rapoartelor lntocmite; 

k) avizarea altar probleme transmise de senatul universitatii; 

I) initierea propunerii de modificare a unor hotarari, regulamente de functionare, metodologii, alte documente 

care privesc drepturi le ~ i obligatiile studenti lor. 

6.5 Atribu~iile Comisiei de buget - finan~e: 

a) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea proiectelor Consiliului de administratie sau ale membrilor senatului ce 

privesc problemele financiare ~i bugetare, In vederea elaborarii hotarari lor; 

b) emiterea referatului asupra situatiei financiare a universitatii, pe surse de finantare ~i tipuri de cheltuieli, 

continute In raportul anual al rectorului, In vederea validarii raportului In plenul senatului; 

c) avizarea proiectelor anuale de bugete ?i executia lor; 

d) supunerea dezbaterii ~i aprobarii senatului a rapoartelor lntocmite. 

6.6 Atribu~iile Comisiei juridice: 

a) dezbaterea ~i avizarea Cartei Universitatii; 

b) emiterea referatului asupra situatiei respectarii eticii universitare ~i a eticii activitatilor de cercetare 

continute In raportul anual al rectorului, In vederea validarii raportului In plenul senatulu i; 

c) dezbaterea ~i avizarea Regulamentului Senatului; 

d) dezbaterea, avizarea ?i actualizarea regulamentelor ?i metodologiilor privind alegerile Ia nivelul universitatii; 

e) dezbaterea, avizarea ?i actualizarea regulamentelor privind Comisia de Etica ?i Deontologie Profesionala 

Universitara; 

f) dezbaterea, avizarea ?i actualizarea Codului de etica In cercetare ~tiintifica socio-umana; 

g) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea regulamentelor comisiilor de analiza a abaterilor disciplinare; 

h) dezbaterea, avizarea ?i actualizarea regulamentelor organelor deliberative din universitate; 

i) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea regu lamentelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal ~i 

Iibera circulatie a acestor date; 

j) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea regulamentelor privind Clubul seniorilor; 

k) dezbaterea, avizarea ~i actualizarea regulamentelor ~i documentelor privind patrimoniul universitatii; 

I) supunerea dezbaterii ~i aprobarii senatului a rapoartelor lntocmite. 

Art. 7 Atributiile pre?edintelui comisiei de specialitate a senatului sunt: 

a) convoaca plenul comisiei In ~edinte de lucru; 

b) propune ordinea de zi a ?edintelor; 

c) conduce ?edintele comisiei; 

d) semneaza rapoartele ~i avizele comisiei; 

e) prezinta In plenul senatului rapoartele elaborate de comisie; 

f) invita Ia ~edinte pe reprezentantii structurilor executive ~i administrative ale universitatii; 

g) asigura cadrul democratic al dezbaterilor In comisie. 
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Art. 8 Atributii le secretarului comisiei de specialitate a senatului sunt: 

a) intocme?te procesele verbale ale ?edin~el or comisiei; 

b) prime~te documentele din partea Consiliului de administratie, ale membrilor senatului, a alter 

compartimente, cat ~i din partea oridirui membru al comunita~ii academice ~i care sunt inregistrate Ia 

secretariatul senatului; 

c) elibereaza documentele elaborate de comisie secretariatului senatului ~i pre~edintelui senatului; 

d) secretarul Comisiei poate solicita sprijinul Secretariatului senatului pentru indeplinirea acestor atribu~ii. 

Art. 9 (1) ~edin~ele comisiei sunt convocate ~i prezidate de pre?edintele acesteia. 

(2) Se pot convoca ~edinte ale comisiei ~i Ia cererea a eel putin Y, din membrii acesteia. 

(3) Periodicitatea ~edin~elor se stabile?te prin consensul membrilor comisiei. 

(4) In situatii exceptionale, ~edin~ele comisiei pot fi convocate de pre~edintele senatului. Aceste ~edinte sunt 

conduse de pre~edintele senatului. 

Art. 10 (1) Convocarea membrilor comisiei se efectueaza prin anuntare pe adresa e-mail de grup ~ilsau 

telefonic, de catre pre~edintele comisiei, de catre secretarul acesteia sau de ditre secretariatul senatului. 

(2) Odata cu convocarea senatorilor se va transmite acestora ~i propunerea pentru ordinea de zi a ~edintei. 

(3) Materialele ce urmeaza a fi dezbatute in cadrul ?edintei pentru care se realizeaza convocarea pot fi 

transmise fiecarui senator prin e-mail. 

Art. 11 (1) ~edintele comisiilor de specialitate ale senatului se desfa~oara in prezenta majoritatii simple a 

membrilor acesteia. 

(2) Ordinea de zi se adopta prin vot deschis, cu majoritatea simp Ia a celor prezenti, Ia inceputul fiecarei ~edinte. 

(3) Participarea membrilor comisiei Ia ~edintele acesteia este obligatorie. Membrii care absenteaza motivat i~i 

vor justifica absenta inainte de ~edinta sau, in cazuri exceptionale, imediat ce acest lucru devine posibil. 

Art. 12 (1) Comisiile de specialitate ale senatului au obligatia de a dezbate ~i aviza, dupa caz in functie de 

specialitatea fiecareia, proiectele trimise de Consiliul de administratie, sau de alte compartimente din cadrul 

Universitati i. 

(2) Comisiile dezbat proiectele ~i elaboreaza raportul de analiza, de regula, in termen de 15 zile calendaristice de 

Ia data primirii acestora, daca pre~edintele senatului nu stabile~te, in func~ie de situatia faptica, un termen mai 

scurt raportat Ia ~edinta in plena senatului. 

(3) Comisiile pot formula amendamente Ia proiectele ~i documentele supuse avizarii pe care le propune plenului 

senatului. 

Art. 13 (1) Rapoartele, avizele comisiilor se aproba prin votul deschis al membrilor acesteia. 

(2) Avizele ~i rapoartele trebuie sa intruneasca acordul majoritatii simple a membrilor prezenti Ia ~edinta. 

(3) Daca nu se intrune~te cvorumul pentru aprobarea unei hotarari, ~edinta se reprogrameaza. 

(4) Daca cvorumul este intrunit, dar nu se obtine votul majoritatii pentru aprobarea unei hoti!irari, votul este 

considerat negativ, reluarea in dezbaterea comisiei a subiectelor astfel respinse fiind posibila dupa revizuirea 

lor. 

(5) In cazuri speciale, Ia propunerea membrilor comisiei ~i cu aprobarea majoritatii simple a membrilor prezenti, 

votul poate fi ~i secret. 

(6) In cazul unor opinii separate acestea vor fi anexate raportului/avizului final fiind prezentate ~i in plenul 

senatului. 

Art. 14 (1) Dezbaterile ~i hotararile luate in ~edintele comisiei sunt consemnate in procesul verbal. 

(2) Procesul verbal al ?edintei va fi semnat de catre secretarul comisiei, in mod exceptional de un alt membru 

desemnat, care 1-a intocmit ~ i sunt arhivate impreuna cu restul documentelor Ia secretariatul senatului. 
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Art. 15 La ~edin~e pot participa, Ia invita~ia pre~ed i ntelui, ca urmare a propunerilor venite din partea membrilor 

comisiei, reprezentan~i ai structurilor executive ~i/sau administrative. Persoanele invitate nu au drept de vot ~i 

nu vor fi prezente Ia momentului votului. 

Art. 16 ~edintele comisiilor nu sunt publice. 

Art. 17 (1) Comunicarea i'ntre membrii comisiilor se realizeaza pe adresa de grup ale fiecarei comisii, ce include 

adresele de e-mail institutionale comunicate de senatori. 

(2) Pentru analiza ~i elaborarea unor documente, membrii comisiilor pot Iuera individual folosind ca mijloc de 

comunicare adresa de grup. 

(3) Rapoartele ~i avizele comisiilor se aproba numai In plenul comisiilor. 

Art. 18 Tn desfa~urarea activitatii lor, comisii le de specialitate au dreptul de a solicita, cu avizul pre~edintelui 
senatului, conducerii executive ~i administrative a Universita~ii informatii relevante, sprijin documentar ~i 

logistic. 

Prezentul Regulament a fast dezbatut ~ i aprobat Tn ~edin~a Senatului Universitatii Transilvania din Bra~ov din 

data de 25.03.2020. 

Prof. dr. ing. Mircea Haria Tierean, 
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