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SECTIUNEA I: DISPOZIIII GENERALE
Capitolul I: Alegerea, organizarea pi funcfionarea Senatului
capitolul II: controlut executivului universititii ,,constantin BrAncugi"din Tirgu

Jiu de citre Senatul universitar
Capitolul III: Alegerea, organizarea ti funcfionarea Consiliilor facultifilor
capitolul IV: Alegerea, organizarea 9i firncfionarea consiliul departamentului

SECIIIINEA a tr-a
Capitolul I: Alegerea Rectorului
Capitolrrlll: DesemnareaProrectorilor
CapitolulIII: DesemnareaDecanilor
Capitolul IV: Alegerea Directorului de departament
Capitolul V: Desemnarea directorului de strrrcturi departamentali qi a directorului

general administrativ

DISPOZITII FINALE

SECTIUNEA I
DISPOZITII GENE.RALE

Art.l.
in Universitatea ,,Constanlin Br6ncugi" din TirguJiu, in conformitate cu prevederile Legii

Educaliei Nalionale nr.l/2011 qi Cartei exist6, ca structuri qi func1ii de conducere:
a) Structuri de conducere colegiald:

- Senatul la nivelul Universitdlii;
- Consiliile facultdlilor, consiliile structurilor departamentale.

b) Funclii de conducere:
* Pregedintele Senatului;

- Vicepreqedinlii Senatului;

- Cancelarul general al Senatului;

- Rectorul;

- Prorectorii;

- Decanii;

- Prodecanii;

- Directorii de depanament;

- Directorii structurilor departamentale;

- Directorul General Administrativ.
Art.2.
(l) Structurile de conducere colegiald sunt constituite in baza principiului reprezentativitllii

qi rezultd din alegeri directe gi secrete qi au func1ii de reglementare, monitorizare $i control.
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(2) Funcliile de rector, prorectori, decani, directori structuri departamentale, prodecani,
directori departamente sunt funclii executive. Au ca atribulie esenliali punerea in aplicare qi
executarea in concret a actelor normative si individuale.

Art.3.
Membrii Senatului, membrii consiliilor Acultetilor/departamentelor gi directorii

departamente se desemneazd prin vot, in baza scrutinului organizat conform legii, cartei
regulamentelor adoptate de cEtre Senatul in funcJie la data organizdrii scrutinului.

Art,4.
Senatul func1ioneaz6, in baza Regulamentului privind organizarea $i functionarea Senatului,

adoptat de cdtre Senatul in funclie.
Art.5.
Senatul Universitdlii ,,Constantin Brdncuqi" din Tdrgu-Jiu este organizat in baza prevederilor

aft. 123 alin (1-7), art. 207 alin (l 9i 7), art. zog, art.2t3 din Legea Eduialiei Nalionale nr. 7/201t,
a prevederilor Cartei universitare.

Art.6.
(1) Senatul universitar reprezintd comunitatea universitar[ $i este cel mai inalt for de

decizie qi deliberare la nivelul universitltii.

_ 
(2)_ Senatul este compus din 7 5o/o personal didactic Ai de cercetare qi din 25% reprezentanli

ai studentilor.
(3) Membrii Senatului universitar sunt alefi prin vot universal, direct gi secret al tuturor

cadrelor didactice gi cercetbtorilor titulari, respectiv al tuturor studenlilor pentru reprezentanlii
acestora. Fiecare facultate are reprezentanli in Senatul universitar, pe cote/pd4i de reprezentare
stipulate in Carta universitar6.

Art,7.
(l) Senatul este condus de un pregedinte, ajutat de vicepregedinli qi un cancelar general.
(2) Pregedintele Senatului este ales prin vot direct qi secret, de c6tre Senat, diitre membrii

acestura, pe o perioadi de 4 ani. Candidaturile se depun in gedinla de constituire a Senatului.
$edinla de constituire a noului senat este condusa de unul dintre cei mai vdrstnici senatori, aslstat de
2 senatori cu versta cea mai micd.

(3) Preqedintele Senatului poate fi revocat de cAtre Senatul universitar, prin vot direcl $isecret, la propunerea a cel pulin l/3 dintre membrii acesteia.
(4) Alegerea gi revocarea pregedintelui se fac cu majoritatea absolutd a senatorilor (umhtate+ I din numlrul total al senatorilor).
(5) Senatul universitar poate dispune, la cerere, suspendarea exercitdrii calitalii de

Pre$edinte al Senatului pentru o perioadl de cel mult 6 luni. incetarea suspenddrii opereaz1,de drept
la.solicitarea expresi a Preqedintelui. Pe cale de exceptrie (exercitarea unor demnitali sau func1ii
publice din categoria inallilor funclionari publici sau din categoria funcliilor publice de conducere),
la .solicitarea Preqedintelui, Senatul aprobd prelungirea suspendirii. Pe perioada suspendirii,
atribuliile Pregedintelui Senatului sunt exercitatJ de un vicepresedinte.

(6) Conducerea operativd a Senatului universitar esie asiguratd de comisiile de specialirate,
preqedintele' vicepreqedinlii qi cancelarul general al Senatului, in conformitate cu prevederile Cartei
universitare.
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Art.8.
Senatul universitar este organismul colegial cu cea mai largd reprezentativitate, hotlririle

adoptate in conformitate cu legea fiind obligatorii pentru intreaga comunitate universitarl, pentru
intregul personal al Universitelii ,,Constantin BrincuEi" din Tdrgu-Jiu.

Art.9.
(1) in vederea organizdrii qi desfEqurdrii alegerilor pentru Senatul universitar, consiliile

facultetilor, consiliile departamentelor Ei directorii de departament, Senatul universitar constituie
comisii, care funclioneazd distinct, dupd cum urmeazd:

- o comisie fbrmatd din 5 membri, care sA organizeze alegerile pentru desemnarea
directorilor de departamente qi pentru constituirea consiliilor departamentelor qi a consiliilor
facultitilor;

- o comisie formatd din 5-7 membri din care 1-2 studenli, care s6 organizeze alegerile
pentru constituirea noului Senat universitar.

(2) Comisiile de organizare a alegerilor sunt constituite din personal didactic li de cercetare,
reprezentanli ai sindicatului qi ai studenlilor. Cadrele didactice fi de cercetare, care sunt membrii in
comisie nu pot candida pentru oblinerea unui mandat in organismele colegiale sau intr-o func1ie
executivl, care constituie obiectul scrutinului cu a cdrui organizare sunt investili.

(3) Comisiile de organizare a alegerilor au urmltoarele atribulii: verificd listele intocmite de
facultdli, propun validarea candidaturilor personalului didactic qi de cercetare de c6tre plenul
Senatului, organizeazd scrutinul propriu-zis pentru personalul didactic qi de cercetare, numdra qi

centralizeazd voturile valide, intocmesc proces-verbal cu rezultatele scrutinului, inainteazd
rezultatele alegerilor Senatului in funclie, pentru validarea acestora.

Art,10.
(l) Pentru organizarea scrutinului in vederea desemndrii studenlilor in Senatul universitilii

gi in consiliile facultililor se va constitui, prin acordul organizatiilor studente$ti, Comitetul
studenlesc de organizare a alegerilor. Componenla acestui comitet va fi adusd la cunogtinla
Senatului universitar.

(2) Comitetul studenlesc de organizare a alegerilor are urmitoarele atribulii: valideazd
candidaturile studenlilor la nivel de facultate, organizeazh scrutinul propriu-zis pentru studenli,
numird gi centralizeazd voturile valide, intocmegte proces-verbal cu rezultatele scrutinului
studenlesc Ai inainteazd rezultatele alegerilor Senatului in functie pentru validarea acestora.

Capitolul I
Alegerea, organizarea gi funcfionarea Senatului

Art.l l.
(1) Procedura de alegere a Senatului universitar se bazeazi, pe principiul reprezentativitalii.
La alegerile pentru desemnarea membrilor Senatului universitar poate candida orice cadru

didactic sau de cercetare titular $i orice student, indiferent de ciclul de studii, in limitele normei de
reprezentare a facuhalii din care provine.
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(2) Persoanele care candideazl pentru un mandat in Senatul universitar, vor depune o cerere
la facultatea unde i$i desft$oarl activitatea, cu l5 zile inainte de data alegerilor. Cererile se depun
de citre decanul facultllii in aceeagi zi la registratura universitdlii.

(3) Nu se pot inscrie pe o lista pentru a candida in vederea obtinerii unui mandat in Senatul
universitar persoanele ai ciror so1i, afini sau rude pini la gradul al III-lea sunt candidate pe vreuna
din listele depuse.

(4) Nu pot candida pentru oblinerea unui mandat in Senatul universitar persoanele
condamnate definitiv pentru fapte in legiturd cu serviciul, persoanele condamnate definitiv pentru o
infracliune s[vArqitd cu intenlie, precum $i persoanele care au desfbqurat activitate de polilie
politicl, constatatd prin hotdrdre defi nitivd.

(5) Comisia de validare, constituita in prima gedin16 a noului Senat, va verifica
incompatibilitdlile gi conflictele de interese qi va propune Senatului validarea mandatelor. in cazul
invalid[rii unui mandat, comisia va propune ca mandatul si fie atribuit urmdtoarei persoane de pe
lista componentei respective.

Art.l2.
(1) Reprezentarea facultAtrilor/structurilor in Senatul universitar se face printr-o normd de

reprezentare a cadrelor didactice gi de cercetare stabilitd in funclie de numdrul cadrelor didactice si
de cercetare titulare, astfel:

- facultllile cu un numdr de cadre didactice qi de cercetare mai mic de 15 vor avea 2
reprezentanJi;

- facultdlile cu un num6r de cadre didactice gi de cercetare cuprins intre 16-25 vor avea 4
reprezentantrl;

* facultdlile cu un numd.r de cadre didactice gi de cercetare cu peste 26 cadre didactice vor
avea 5 reprezentanlil

* Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic $i Institutul de Politici .Pubtice,
Administralie gi $tiinlele Educaliei vor avea un reprezentant in Senatul Universitltii.

(2) In cazul reorganizdrii facultelilor pe perioada de 4 ani a mandatului membrilor Senatului,
componenta-acestuia ramane nemodificatd pe toata perioada mandatului.

(3) In ceea ce privegte reprezentarea studenlilor in Senatul universitalii, norma de
reprezentare se stabile$te astfel :

- 2 studenli pentru facultdlile care gestioneaz[ cel pulin dou[ domenii de licent[ in care se
scolarizeazl.

- I student pentru facult[trile care gestioneazd un singur domeniu de licentl in care se
qcolarizeazd.

Art.l3.
Candidaturile pentru oblinerea unui mandat in Senatul universitar sunt uninominale pe liste,

atat pentru cadrele didactice, cat $i pentru studenli. Listele cu personalul didactic 9i de cercetare
sunt inaintate de fiecare facultate, Comisiei de organizare a alegerilor, cu cel putrin l3 zile inainte de
organiztrea alegerilor. Comisia propune validarea candidaturilor de cltre plenul Senatului, acesta
pronunldndu-se cel mai tdrziu cu 7 zile inainte de data aleserilor.
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Art.l5.
(t) in situalia, in care pe listele prezentate de facultl1i in alegerile pentru Senat, sunt mar

mulli candidali (cadre didactice $i cercetetori) dectt numlru] rnandatelor atribuite acestora,
ierarhizarea candidalilor se va face descrescAtor, in interiorul fiecdrei liste, in raport de numdrul
voturilor valabil exprimate, pdn6 la acoperirea numf,rului atribuit fiecirei f'acultali.

(2) Modalitatea concretd de vot consti in aplicarea gtampilei ,,votat" in p6tratul din dreptul
numelui candidatului.

(3) Votul se considerl valid, dac6 in interiorul fiecdrei liste, se aplicd qtampila,,votat" pentru
cel pulin un candidat gi cel mult pentru numarul de candidali atribuit fiecdrei facultdti.

(4) Cu cel pulin o lun[ inainte de desligurarea scrutinului, vor fi organizate informlri
privind modalitatea de exercitare a votului.

(5) Buletinele de vot sunt nule:

Art.14.
Persoanele ale cdror candidaturi sunt invalidate Dot face

impotriva hotir6rii de invalidare in termen de 24 de oie de la
Senatul universitar se pronunle de urgenld asupra contestaliei.

facultili;
b) dacd este aplicatb $tampila ,,votat"

atribuit fi ecirei facult6li;

contestalie la Senatul universitetii
publicarea pe site-ul universitdlii.

pentru mai mulli candidali din listd, dec6t numirul

a) dacd nu este aplicate $tampila ,,votat" pentru nici un candidat din lista fiecdrei

c) dacd pe buletinul de vot sunt inscrieri realizate de votant;
d) dacd gtampila,,votat" este aplicatd in afara pdtratelor aferente numelor candidalilor.

(6) Buletinele de vot, pe care s-au fbcut inscrieri ce reprezintd. calomnii sau ameninl[ri
ref'eritoare la persoane din comunitatea universitard, vor fi inaintate organelor competente pentru
depistarea celor vinovali.

Art.16.
Condilia ca alegerile pentru constituirea Senatului universitar sd fie validate este ca

participarea la vot sd fie in procent de 50%+l din totalul celor cu drept de vot - cadre didactice gi de
cercetare titulare. Pentru validarea alegerilor studenlilor pentru reprezentarea in Senatul universitar
participarea la vot trebuie sd fie de cel pulin 50%+l din numdrul total al studentilor.

Art.l7.
(tl in situalia in care nu se indeplinesc condiliile de participare la scrutin, prevlzute in

alineatul precedent, Comisia de organizare a alegerilor 9i Comitetul studenlesc de orgun,"u.e a
alegerilor vor organiza un alt doilea tur de scrutin, in termen de maxim 7 ziie calendaiistice. Nu
sunt admise depunerile de noi candidaturi,

(2) Pentru al doilea tur de scrutin nu sunt cerute conditii de participare la vot.
Art.l8.
Atribuliile Senatului universitar sunt urmi.toarele:

l. aprob[ structura anului universitar;
2. iniliazd demersuri pentru realizarea de conso4ii qi

cercetare-dezvoltare:
fuziuni cu alte universitl1i gi institute de
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3. aprobl anual, cu cel pulin 3 luni inainte de inceperea anului universitar, la propunerea
Consiliului de Administralie, regulamentul privind activitatea prof'esionald a studenlilor $i
calendarul activitdlilor educaJionale specifice semestrelor academice de studiu;

4. aprobi, la propunerea Consiliului de Administralie, regulamentul de organizare $i functrionare a
programelor de studiu pentru fiecare an de studiu, pentru fiecare ciclu universitar organizat;

5. aprobd, la propunerea Consiliului de Administralie, anual, regulamentul de organizare a
admiterii in baza Metodologiei cadru elaboratd arrual de cdtre ministerul de resort;

6. aprobd, la propunerea Consiliului de Administralie, regulamentul de organizare a examenelor
de finalizare a studiilor pe baza Metodologiei - cadru aprobatd prin Ordin al ministrului de
resort, in termen de 6luni de la intrarea ?n vigoare
complet[rile ulterioare:

a Legii nr.1/2011, cu modificirile si

7. aprob6, la propunerea Consiliului de Administralie, metodologia de examinare pe parcursul
studiilor;

8. aprobd, la propunerea Consiliului de Administralie, metodologia specificd de recunoaqtere gi
echivalare a studiilor sau perioadelor de studii efectuate in 1ar6 sau in streinatate;

9. aprobd, la propunerea Consiliului de Administralie, rcpartizarea cifrei de qcolarizare pe
facukili gi programe de studii;

10. aprob6, la propunerea Consiliului de Administralie, taxele Si num6rul minim de credite necesar
promovdrii anu lui universitar;

I L aprob6, anual, la propunerea Consiliului de Administralie, gi comunici ministerului de resort,
pdni la I februarie al fieclrui an, programele de studiu de master, in vederea public6rii lor in
regim centralizat;

12. aprobl, la propunerea consiliului de Administralie, prelungirea cu l-2 ani a duratei
programului de studii universitare de doctorat, la propunerea conducdtorului de doctorat gi in
limita fondurilor disponibile;

13. aprob!, la propunerea Consiliului de Administralie, regulamentul de organizare gi des{bqurare a
programelor postuniversitare de formare qi dezvoltare profesionali continud;

14. dispune reorganizarea sau destiinlarea departamentelor ori institutelor neperformante;
15. instituie, la propunerea Consiliului de Administralie, un sistem de aplicare qi monitorizare a

respectlrii prevederilor Codului drepturilor qi obligaliilor studentului;
16. stabileqte, la propunerea Consiliului de Administralie, condiliile de acordare. in afara cifrei de

qcolarizare aprobate, a cel pulin un loc pentru studii gratuite, absolvenlilor cu diplomb de
bacalaureat provenili din centrele de plasament;

17. stabilegte, la propunerea Consiliului de Administralie, condiliile de modii'tcare a statului de
student cu taxi;

18. alege qi revocS, prin vot secret, Preqedintele Senatului, conform Regulamentului de organizare
gi funclionare a Senatului Universitllii ,,Constantin Brdncugi,' din Tdrgu-Jiu;

19. stabilegte cotele de reprezentare ale facullbjilor pentru constituirea noului senat;
20. infiin{eazi comisii de specialitate;
21. elaboreazd gi aprobd regulamente pentru organizarea gi desfEgurarea alegerilor in universrrare;
22. incheie cu rectorul, prin pregedintele ales, un contract de management;
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23. elaboreazS, proiectul de Carti qi adopti Carta universitard, in
comunitatea universitarl; aprobd modifi carea Caftei;

24. aprobd, la propunerea Rectorului, planul strategic de dezvoltare

urma dezbaterii de cdtre

institulionald qi planurile
operallonate;

25. aprobi, la propunerea rectorului, cu respectarea
funclionarea universitalii;

26. aprobd proiectul de buget gi execulia bugetarI;

legislaliei in vigoare, structura organizarea $i

27. aprobd Codul de asigurare a calit[1ii, la propunerea Consiliului de Administralie qi Codul de
eticd universitarA;

28. adoptA Codul universitar al drepturilor gi obligaliilor studentului, cu respectarea prevederilor
Codului drepturilor 5i obligaliilor studentului;

29. aprobd metodologiile qi regulamentele privind organizarea gi funclionarea universitltii. la
propunerea consiliului de Administraiie sau la cel puiin l/3 din membri senatului;

30. controleazd activitatea Rectorului, a consiliuh.ri de administralie, a tuturor angajagilor qi
membrilor comunitdlii universitare, prin comisii specializate;

31 aprobd, la propunerea Consiliului de Administralie, scoaterea posturilor la concurs,
metodologia de concurs qi rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic pi de
cercetare, personalului didactic auxiliar gi nedidactic Ai evalueazi periodic resursa umani;

32 aprob6, la propunerea Rectorului gi decanilor, sanclionarea personalului cu performanle
profesionale slabe, in baza unei metodologii proprii gi a legislaJiei in vigoare;

33 aprobd, la propunerea Consiliului de Administralie, metodologia de peicepere a taxelor, penrru
activitali neincluse in planul de ?nvd{dmdnt, in conformitate cu prevederile legale;

34. aprob[, la propunerea Consiliului de Administralie, statul de func1ii al p"tsonilrlui didactic;
35. srabileqte, la propunerea Consiliului de Administralie, numfuul posiurilor pentru personalul

didactic gi de cercetare auxiliar;
36. aprobd, la propunerea Consiliului de Administralie, metodologia de cuantificare a orelor

conventionale;
37 aprobd, la propunerea Consiliului de Administralie, regulamentul de stabilire a normer

didactice sdptImdnale minime;
38. aprobl participarea personalului didactic titular in comisiile de doctorat, disertalie, licenJd la

alte universitd!i;
39. aprob6, la propunerea Consiliului de Administralie, formaliunile de studiu gi dimensiunile

acestora;
40. aprobd, la propunerea Consiliului de Administralie, criteriile minime de performanla pentru

personalul didactic gi de cercetarei
4l adopt6, la propunerea Consiliului de Administralie, criteriile pentru reinnoirea contractelor de

anga1are pe perioadi determinatd;
42 aprob6, la propunerea Consiliului de .Administralie, publicarea posturilor scoase la concurs,

insolite de programa aferentd concursului, cu cel pu{in doud luni inainte de concurs;
43. aprob6, la propunerea Consiliului de Administralie. metodologia proprie de conferiie a titlurilor

gi de ocupare a posturilor didactice gi de cercetare in baza Metodologiei - cadru;
44. conferl titlul de Doctor Honoris Causa;
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45 aprob1, la propunerea Consiliului de Administralie, metodologia de evaluare a rezultatelor $i

performantelor activitalilor didactice $i de cercetare;

stabileqte, iu p.oprrn.r"u Consiliului de Administralie, perioadele de efectuare a concediului de

odihnd pentru fiecare cadru didactic;

avizeazd structura $i componenta Comisiei de etic6 universitard;

stabile$te sanctriunile prevezute la art. 312 (2) lit, c) - e);

aprobl comisiile de analiz[ pentru investigarea abaterilor disciplinare;

aprobl salarizarea personalului didactic de cercetare inclusiv salarizarea diferentiata in baza

46.

47.
48.
49.
50,

Metodologiei propusd de Consiliul de Administralie;
5 I . aprobi infiinlarea unitllilor de cercetare,

52. aprobA infiinlarea institutelor, staliunilor experimentale, a centrelor sau laboratoarelor de

cercetare-dezvoltare;
53. aprobl infiinlarea societdlilor comerciale, a fundaliilor sau asocialiilor;

54. demite rectorul, in condiliile specificate in cartd qi in contractul de management;

55. demite prorectorii, decanii qi directorii structurilor departamentale, din motive temeinice,

inclusiv pentru slaba activitate manageriald, in baza procedurii legale, cu consultarea rectorului;

56. stabilesti criteriite gi indicatorii de performanll manageriall ale reclorului qi drepturile 9i

obligaliile cuprinse in contractul de management;

SZ. aprJba acordarea calitdlii de membru al comunitdlii academice pentru personalitltri din larA $i

sirlindtate, precum gi acordarea calitalii de membru al comunitdlii academice pentru

personalitili recunoscute in plan nafional $i internalional,

58. aprob6 st;tuI de func{ii pentru personalul didactic auxiliar gi nedidactic ai organigrama

universitd!iil
59. alege, prin vot secret, la propunerea Preqedintelui, vicepreqedinlii 9i cancelarul general al

Senatului;
60. aprobl comisiile proprii, pregedinlii 9i componenla nominall a acestora;

6I. realizeazi., prin comisia de specialitate evaluarea curriculeil
62. aprob6, la propunerea Consiliului de Administralie, programele de mobilitili nalionale $i

internalionale,
63. aprobd, la propunerea Consiliului de Administralie, desfbqurarea examenelor de

licenld/diploma cu studenii care au absolvit studiile de licenli in alte universitdli;

64. aprob6, la propunerea Consiliului de Administralie, participarea la diferite competilii cu

aplicalii de proiecte de cercetare/educalionale;
65. aprobd categoriile gi cuantumurile burselor acordate studenlilor;
66. decide asupra patrimoniului universitdlii;
67. indeplinegte alte atribulii, conform Cartei universitare Ei regulamentelor in vigoare.

Art.l9.
(1) Mandatul Senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al

Senatului este de 4 ani. Pentru studenti, durata mandatului este de 2 ani, cu posibilitate de reinnoire.

(2) in situalia, in care unul sau mai mulli membri ai Senatului universitar igi inceteazl

exercitarea mandatului/mandatelor, inainte de termenul stipulat la alin.(1), se organizeazl alegeri

pa4iale in termen de maxim 3 luni. PAnd la desemnarea prin vot a noilor senatori, componenta va fi
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reprezentatd de senatorii rama$i in func1ie. Procedura pentru alegerile pa4iale este similara
alegerilor la termen.

(3) In situalia in care un membru al Senatului universitElii, incalcd prevederile cuprinse in
Regulamentul de organizare si funclionare a Senatului sau aduce prin orice mijloace prejudicii de
imagine instituliei, pregedintele Senatului poate solicita suspendarea sau, in func1ie de gravitate,
incetarea mandatului. Senatul se pronun![ asupra propunerii prin vot, cu majoritate absolutA.

Art.20.
(1) Senatul universitar este convocat de Pregedintele Senatului, de Rector sau la cererea a cel

putin o treime din membrii Senatului universitar.
(2) Hot[rArile Senatului se iau cu votul majoritelii membrilor prezenli, dac6 numarul celor

prezenli reprezinti cel putin 2/3 din num5rul total al membrilor.
Art.2l.
(l) Senatul universitar investegte comisii de specialitate, prin care controleaza activitatea

conducerii operative a universitdlii, a consiliului de administralie gi a intregii comunitAli
universitare.

(2) Comisiile de specialitate ale Senatului prezintd semestrial rapoarte de monitorizare pi

control asupra activit6tii conducerii operative qi a consiliului de administralie, pe baza cdrora
Senatul universitar adopte rezolulii. Senatul poate solicita, la nevoie, rapoarte lunare.

(3) La qedinlele Senatului universitar pot participa,
Preqedintului Senatului, rectorul, prorectorii, decanii, lideri

statut de invitat, cu aprobarea
sindicat, coordonatori ai unor

cu
de

structuri de specialitate, precum $i personalitdli locale, nalionale sau internalionale.
Art.22.
(l) Noul Senat universitar intrd in func{iune in cel mult 45 de zile calendaristice de la

ltnalizarea alegerilor pentru constituirea acestuia, 1a convocarea Prepedintelui Senatului in lunctie.
(2) PdnA la intrarea in funcliune a noului Senat universitar, Senatul in lunclie i9i exercitd pe

dcnlin errihnr iilp

Capitolul II
Controlul executivului Universitifii ,,Constantin Brincugi,' din TArgu-Jiu

de cltre Senatul universitar

Art.23.
(l) Senatul monitorizeaza activitatea qi actele emise de Consiliul de Administralie, rector,

prorectori, decani, directorii de departamente, directorii structurilor departamentale, presum sr
activitatea Direcliei Generale Administrative.

(2) Rectorul, in calitate de Preqedinte al Consiliului de Administralie, raporteazd ori de cite
ori este nevoie, Senatului asupra modalitdlii in care sunt duse la indeplinire hotdrdrile Senatului de
cltre executiwl universitalii ,,constantin Brdncugi" din TArgu-Jiu. .preqedintele senatului, din
proprie iniliativi sau la ini!iativa Senatului, adreseaz1, intrebiri qi interpelSri rectorului, consiliului
de administratie. Clarifi cdrile sunt oblieatorii.

10
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(3) Nerespectarea prevederilor alineatului anterior reprezinta temei pentru declangarea
procedurii privind tragerea la rdspundere a Rectorului.

(4) Senatul, intrunit in $edinla ordinar5, valideazA hotirdrile Consiliului de Administra{ie din
luna anterioarl. In situalia invaliddrii, hotirdrile inceteazd imediat s6-gi mai producd efectele. in
situatria in care Senatul constatA producerea unor prejudicii, urmare a adopldrii hotdrdrilor vor fi
stabilite caile de recuperare a prejudiciilor de la persoanele vinovate.

(5) In situa{ia in care Senatul, prin comisiile sale de specialitate, constatd existenla unui
dubiu privind legalitatea sau opofiunitatea actelor emise de Consiliul de Administra{ie sau de
funcliile executive unipersonale, se dispune suspendarea actelor respective pdni la elucidarea
condiliilor de legalitate qi/sau oportunitate. Pe perioada suspendirii, actele i$i inceteazi producerea
de ef'ecte juridice.

(6) Actele declarate de Senat, in baza cercetdrii prealabile, ca fiind ilegale, sunt nule.
(7) Actele constatate de Senat, in baza cercetdrii prealabile, ci sunt inoportune, se revoc6.
(8) Senatul poate reforma in totalitate sau pa4ial actele emise de executivul Universitdlii

,,Constantin Brincugi" din Tdrgu-Jiu, prin eliminarea condiliilor de ilegalitate qi/sau inoponunitate,
pentru cazurile ce privesc dezvoltarea strategich a Universitdlii ,,Constantin Brancuqi" din Tdrgu-Jiu.

(9) In situalia in care se descompleteazd echipa managerial6 de la nivelul Universitdlii.
,,constanlin Brdncuqi" din Tdrgu-Jiu (Rector, Prorectori) interimatul va fi asigurat de persoane
desemnate prin vot de cdtre Senat.

Art.24.
Comisiile Senatului Universitdlii ,,Constantin Brincugi" din Targu-Jiu sunt:
a) Comisia pentru monitorizarea $i controlul activitdlii manageriale;
b) Comisia pentru jurisdiclii, incompatibilit[1i, validdri qi conflicte de interese;
c) Comisia privind activitilile de invltbmdnt, cuniculum gi cercetare $tiinlifice;
d) Comisia pentru dezvoltare strategic[, dezvoltare institulionald, prognoze, control

financiar;
e) Alte comisii stabilite de Senatul nou ales.

Art.25.
(1) Fiecare comisie igi elaboreaz1, un Regulament de organizare gi funclionare in termen de

30 de zile de la constituire.
(2) Pregedin{ii comisiilor rdspund in fa{a Pregedintetui Senatului pentru activitatea prestatA.

Semestrial, pregedinlii de comisii prezintd rapoarte in Senat.
Art.26.
Senatul, prin Preqedinte poate convoca orice membru al comunit6lii universitare, orice

angajat al universitatrii ,,constantin Brdncuqi" din 'rdrgu-Jiu pentru a raporta asupra activitalii.
Prezentra persoanelor convocate este obligatorie. in situalia in care o persoanl refuza neintemeiat s[
se prezinte la solicitarea Senatului, Comisia pentru jurisdiclii va solicita declan5area cercetdrii
disciplinare.

Art.27 .
Pentru buna functionare a Senatului, acesta va avea la dispozilie: resursd uman6 de

specialitate, birouri multifunclionale, sali de qedinle, secretariat cu logistica aferentl, un automobil
de serviciu, sdli de conferinle, consumabile, mijloace de comunicare. alte utilitdti.
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Art.28.
Cheltuielile pentru funclionarea Senatului au ca sursa alocaiii de la bugetul Universitalii

,,Constantin Brincugi" din Tirgu-Jiu.
Art.29.
Senatul are sigiliu propriu, cu inscriplia ,,senatul universitdlii ,,constantin Brdncugi', din

Tdrgu-Jiu" (Universitatea ,,Constantin BrAncugi" din Tirgu-Jiu - Senat). Aplicarea sigiliului cade in
responsabilitatea exclusivf, a Preqedintelui Senatului sau a persoanei impuiernicite ii acest sens de
Preqedintele Senatului.

Capitolul III
Alegerea, organizarea gi funclionarea consiliilor facultltilor

Art.30.
(1) Consiliul facultdlii este organul colegial de conducere al tbcultatii, format din 9-17

membrii, din care 75 9/o cadre didactice gi de cercetare qi 25 Vo studenli. Consiliul facultalii este
prezidat de decanul acesteia sau de o persoana imputernicitl de decan in acest sens.

(2) Reprezentarea departamentelor in Consiliile facultalilor se face printr-o cotd de reprezentare
stabilitd prin hotdrdre a Senatului, lindndu-se cont de mandatele delinute de drept de decani,
prodecani qi directori de departamente. Norma de reprezentare a departamenteloi se stabileqte
propo(ional cu numarul de membri (cadre didactice titulare gi cercetatori) ai acestuia.

(3) La facultl1ile cu un numd.r de cadre didactice titulare $i cercetetori mai mare sau egal cu de
30, Consiliul facultdlii este format din 17 membri: 12 cadre didactice $i cercet6tori qi 5 studenli.

(4) La facultdlile cu un numer de cadre didactice titulare qi cercetdtori cuprins intre 20 gi 30,
consiliul facult6lii este format din 13 membri: 9 cadre didactice qi cercetdtori gi 4 studenli

(5) La facultllile cu un numdr de cadre didactice titulare $i cercetAtori mai mic de 20, Consiliul
facultdlii este format din 9 membrii: 6 cadre didactice 9i cercetltori gi 3 studenli.

(6) Decanii, prodecanii gi directorii de departamente fac parte de drept din Consiliul facultdtii.
Art.3l.
Reprezentantii personalului didactic qi de cercetare in Consiliul facultalii sunt alegi prin

votul direct qi secret al tuturor cadrelor didactice gi de cercetare titulare din facultate, iar
reprezentantrii studenlilor sunt alefi prin vot universal, direct gi secret de citre studentii facultAtii.

Art.32.
(1) Procedura de alegere a Consiliului facultilii se bazeazd pe principiul reprezentativitalii.
(2) La alegerile pentru desemnarea membrilor Consiliului facultdlii poate candida orice

cadru didactic sau de cercetare din cadrul facultdtii, titular al universitdlii qi orice student.
(3) Persoanele care candideazd pentru un mandat in Consiliul facultilii, vor depune o cerere

la facultatea unde igi desfbgoara activitatea, cu l5 zile inainte de data alegerilor.
(4) Nu se pot inscrie pe o list[ pentru a candida in vederea oblinerii unui mandat in Consiliul

facultdlii persoanele ai clror so1i, afini sau rude pdnd la gradul al lit-lea sunt candidate pe vreuna
din listele depuse.

(5) Nu pot candida pentru oblinerea unui mandat in Consiliul facultdlii persoanele
condamnate definitiv pentru fapte in legiturl cu serviciul, persoanele condamnate dednitiv penrru o
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infracliune slvdrgitb cu intenlie, precum qi persoanele care au desfhsurat activitate de politie
politice, constatatd prin hotirAre definitivl.

(6) Comisia de validare a mandatelor, constituitA prin hotdrdre de Senat, va verifica
incompatibilit[1ile 9i conflictele de interese $i va propune Senatului validarea mandatelor. in cazul
invaliddrii unui mandat, comisia va propune ca mandatul sd fie atribuit urmdtoarei persoane de oe
lista componentei respective.

Art,33.
Organtzarea qi desfbqurarea alegerilor pentru constituirea Consiliilor facultalilor, precum qi

pentru desemnarea studenlilor in Consiliile facultAlilor sunt gestionate de o comisie, constituita
conlorm prezentului regulament.

Art.34.
Candidaturile pentru oblinerea unui mandat in Consiliul facultl1ii sunt uninominale pe liste,

atat pentru cadrele didactice, cat $i pentru studenli. Listele cu personalul didactic qi de cercetare
sunt inaintate de fiecare facultate, Comisiei de organizare a alegerilor, cu cel pu{in 13 zile inainte de
organizarea alegerilor. Comisia propune validarea candidaturilor de cdtre plenul Senatului, acesta
pronunldndu-se cel mai tirziu cu7 zile inainte de data alegerilor.

Art,35.
Persoanele ale ciror candidaturi sunt invalidate pot face contestalie la Senatul universitar in

termen de 24 de ore de la publicarea pe site-ul universitdlii. Senatul universitar se pronunla asupra
contestaliei in termen de maxim 5 zile de la data expir[rii termenului pentru depuneiea
contestatiilor.

Art.36.
(l) in situalia in care pe listele prezentate de facultdli in alegerile pentru Consiliile

facultltilor, sunt mai mulli candidali decAt numirul mandatelor atlibuite acestora, atuncr
ierarhizarea candidalilor se va f'ace descrescbtor, in interiorul iiecdrei liste, in rapon de num6rul
voturilor valabil exprimate, pand la acoperirea num6rului atribuit fiecdrui departament.

(2) Modalitatea concretA de vot consti in aplicarea qtampilei ,,votat" in patratul din dreptul
numelui candidatului.

(3) votul se considera valid, dacl in interiorul fiecdrei liste, se aplicd $tampila ,,votat" pentru
cel pulin un candidat gi cel mult numirul de candidali atribuit fiecbrui departameni.

(4) Cu cel putin o lunb inainte de desfEqurarea scrutinului, vor fi organizate informdri
privind modalitatea de exercitare a votului.

(5) Buletinele de vot sunt nule:
a) dacb nu este aplicatd qtampila ,,votat" pentru nici un candidat din list6;
b) dacd este aplicatd gtampila ,,votat" pentru mai mulli candidati din lista, decdt numdrul

atribuit fi ecdrui departament;
c) dacd pe buletinul de vot sunt inscrieri realizate de votant;
d) dacl gtampila ,,votat" este aplicati in af'ara pdtratelor aferente numelor candidalilor.

- (6)Buletinele de vot, pe care s-au fbcut inscrieri ce reprezint[ calomnii sau ameninleri
referitoare la persoane din comunitatea universitari, vor fi inaintate organelor competenre penrru
depistarea celor vinovati.

-15
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Art.37.
Condilia ca alegerile pentru constituirea Consiliului facultdlii sd fie validate esre ca

participarea la vot sd fie in procent de 50%+l din totalul celor cu drept de vot - cadre didactice gi de
cercetare titulare. Pentru validarea alegerilor studenlilor pentru reprezentarea in Consiliul facultalii
participarea la vot trebuie s[ fie de cel pulin 50%+1 din numlru] total al studenlilor.

Art.38.
(l) in situalia in care nu se ?ndeplinesc condiliile de participare la scrutin prevdzute in

alineatul precedent, Comisia de organizare a alegerilor qi Comitetul studenlesc de organizare a
alegerilor vor organiza un alt doilea tur de scrutin, in termen de maxim 7 zile calendaristice. Pentru
cel de-al doilea tur de scrutin nu se pot depune noi candidaturr.

(2) Penuu al doilea tur de scrutin nu sunt cerute condilii de participare la vot.
Art.39.
Consiliul Facult[1ii are urmitoarele competenlei
a) aprobd, la propunerea decanului, structura, organizarea gi funclionarea fbcultdlii,
b) controleaz6 activitatea decanului gi aprobi rapoartele anuale ale acestuia privind starea

general6 a facultdlii, asigurarea calitllii 9i respectarea eticii universitare la nivelul facultdq;
c) definegte qi redefineqte obiectivele gi misiunile facultltii;
d) aprobl infiinlarea sau desfiintarea programelor de studii;
e) aprobd infiinlarea, desfiinlarea de departamente, centre de cercetare;
f) elaboreaz[ gi avizeaz\, planurile de invlldmdnt;
g) avizeazS, rapoartele de autoevaluare in vederea evaludrii academice a programelor de

studii;
h) propune criteriile gi standardele pentru evaluarea periodicd a personalului didactic gi de

cercetare,
i) evalueazd periodic activitatea didacticd gi de cercetare din cadrul facultetii;
j) avizeazd posturile didactice gi de cercetare scoase la concurs;
k) propune criteriile gi standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor

didactice qi de cercetare, cu respectarea criteriilor qi standardelor minime stabilite la nivel nalional
sau 1a nivelul universitdtrii;

l) propune comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice 9i de cercetare;
m)propune spre aprobare Consiliului de Administralie dosarele cadrelor didactice asociate;
n) avrzeaz\, statele de func1ii de personal didactic elaborate de c[tre departamente;
o) fundamenteazd Si avizeaz\, cifiele de gcolarizare;
p) propune condiliile specifice de admitere Ia toate nivelurile de studii;
q) organizeazd concursurile de admitere la nivelul facult[lii;
r) stabilegte criteriile gi condiliile de inscriere la a doua specializare a absolvenlilor

cu diplomi de licenld;
s) stabileqte criteriile specifice pentru mobilitatea studenlilor;
t) stabileqte lista studenlilor care beneficiazd de burse Ei de alte forme de sprijin;
u) organizeazd manifestdri $tiintifi ce;
v) adopt[ proiectul de buget qi planul de achizilii pentru facultate, cu respectarea procentului

de 30% pentru investilii;

L4
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w)utilizeazd resursele materiale puse la dispozilia facultdlii cu respectarea prevederilor
legale;

x) ini1raz6,, cu aprobarea Consiliului de Administralie, activitdtri pentru realizarea de venituri
extrabugetare.

Art.40.
(1) Cvorumul necesar pentru gedintele Consiliului facultdlii este de 2/3 din numdrul total al

membrilor, iar hotlrArile Consiliului facultdlii se adoptd cu votul a 50%o+1 din num[rul celor
prezenli.

(2) La gedinlele Consiliului facultdlii pot participa ca invitali gi alte cadre didactice gi de
cercetare din Universitate, cu func1ii de conducere sau de execulie, reprezentanli ai sindicatului ori
persoane din afara instituliei, implicate direct in suslinerea facultdlii.

Art.4l.
(1) Mandatul Consiliului facultl1ii este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al

Consiliului facultilii este de 4 ani. Pentru studenli, durata mandatului este de 2 ani, cu posibilitate
de reinnoire.

(2). in situalia in care unul sau mai mulli membrii ai Consiliului facultblii incereazd"
exercitarea mandatului/mandatelor, vor fi organizate alegeri pa4iale pentru desemnarea celui/celor
care va./vor exercita un mandat pa4ial, pind la alegerile urmAtoare. Procedura pentru alegerile
pa4iale este similar6 alegerilor la termen.

Art.42.
(l) Consiliul lacultdlii este convocat de decanul facult[1ii sau la cererea a cel pulin o treime

din membrii acestuia.
(2) Hotdrdrile Consiliului facultAtii se iau cu votul majoritl1ii membrilor prezenfi, dac6

numlrul celor prezenli reprezintd cel pulin 2/3 din numdrul total al membrilor.
Art.43.
(l) Consiliul l'acultilii constituie comisii de specialitate, prin care controleazi activitatea

conducerii operative a facultalii.
(2) Comisiile de specialitate ale Consiliului facultdlii prezintd semestrial rapoarte de

monitorizare qi control asupra activitdlii conducerii operative a facultdlii, pe baza cdrora Consiliul
facultalii adoptd rezolulii.

Capitolul IV
Alegerea, organizarea Ei funclionarea Consiliul departamentului

Art.44.
(1) Consiliul departamentului este format din 5-7 membri alegi prin vot direct qi secret al

tuturor cadrelor didactice gi de cercetare din departament.
(2) Departamentul care are in componenl6 un numdr de cadre didactice titulare gi cercetatori

mai mare sau egal cu 20 are in componenla consiliului departamentului 7 membri.
(3) Departamentul care are in componentd un numdr de cadre didactice titulare $i cercet5tori

mai mic de 20 are in componenla consiliului departamentului 5 membri.
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Art.45.
(l) Procedura de alegere a Consiliului departamentului se bazeaza pe principiul

reprezentativitAlii. La alegerile pentru desemnarea membrilor Consiliului departamentului poate
candida orice cadru didactic sau de cercetare titular din cadrul departamentului.

(2) Persoanele care candideazb pentru un mandat in Consiliul departamentului, vor depune o
cerere la facultatea unde i$i desfe$oard activitatea, cu 15 zile inainte de data alegerilor.

(3) Nu se pot inscrie pe o list6 pentru a candida in vederea oblinerii unui mandat in
Consiliul departamentului persoanele ai ceror soti, afini sau rude pdn[ la gradul al IIIlea sunt
candidate pe vreuna din listele depuse.

(4) Nu pot candida pentru oblinerea unui mandat in Consiliul depar-tamentului persoanele
condamnate definitiv pentru fapte in legdtur6 cu serviciul, persoanele condamnate definitiv pentru o
intiac{iune savar$ite cu intenlie, precum gi persoanele care au des{Equrat activitate de polilie
politicd, constatati prin hotdrire defi nitiv[.

(5) Comisia de validare, constituitd prin hot6rdre de Senat, va verifica incompatibilitdlile $i
conflictele de interese gi va propune Senatului validarea mandatelor. in cazul invaliddrii unui
mandat, comisia va propune ca mandatul s[ fie atribuit urmdtoarei persoane de pe lista componentei
respectlve.

Art.46.
Organizarca Ei desfhqurarea alegerilor pentru Consiliul departamentului, sunt gestionate de

comisia constituitd conform prezentului regulament.
Art,47.
Candidaturile pentru obtinerea unui mandat in Consiliul departamentului sunt uninominale

pe liste, Listele cu personalul didactic qi de cercetare sunt inaintate de fiecare facultate, Comisiei de
organizare a alegerilor, cu cel pulin 13 zile inainte de organizarea alegerilor. Comisia propune
validarea candidaturilor de cdtre Consiliul Facultdlii, acesta pronunlandu-se cel mai tarziu cu i zile
inainte de data alegerilor.

Art.48.
Persoanele ale cdror candidaturi sunt invalidate pot face contestalie la Senat in termen de 24

de ore de la publicarea pe site-ul universitdlii. Senatul se pronunla asupra contestaliei in termen de
maxim 5 zile de la data expirdrii termenului pentru depunerea contestaliilor.

Art.49.
(1) in situalia in care pe listele prezentate de facultl1i in alegerile pentru consiliile

departamentelor, sunt mai mulli candidaii decAt numdrul mandatelor atribuite acestora, atunci
ierarhizarea candidalilor se va face descrescdtor, in interiorul fiecdrei liste, in raport de numhrul
voturilor valabil exprimate.

(2) Modalitatea concretd de vot conste in aplicarea Etampilei ,,votat" in pdtratul din dreptul
numelui candidatului.

(3) Votul se considerl valid, dacd in interiorul fiec[rei liste, se aplicd $tampila ,,votat" pentru
cel pulin un candidat Ei cel mult numdrul de candidati atribuit consiliului departamentului.

(4) Cu cel putin o lun[ inainte de desfbgurarea scrutinului, vor fi organizate infbrmdri
privind modalitatea de exercitare a votului.

(5) Buletinele de vot sunt nule:
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a) daci nu este aplicatl $tampila ,,votat" pentru nici un candidat din listd;
b) dacd este aplicati gtampila ,,votat" penrru mai mu\i candidali din list6, decdt
numirul atribuit fiecdrui consiliu;

c) dacd pe buletinul de vot sunt inscrieri realizate de votant;
d) dacd gtampila ,,votat" este aplicat[ in afara pdtratelor aferente numelor candidalilor.

(6) Buletinele de vot, pe care s-au fhcut inscrieri ce reprezintd calomnii sau ameninJiri
referitoare la persoane din comunitatea universitarl, vor fi inainiate organelor competerue penrru
depistarea celor vinovali.

Art.50.
Condilia ca alegerile pentru constituirea consiliului departamentului si fie validate esre ca

participarea la vot sA fie in procent de 50yo+1din totalul celor cu drept de vot - cadre didactice si de
cercetare titulare.

Art.5l.
(1) in situalia in care nu se indeplinesc condiliile de participare la scrutin prevdzute in

alineatul precedent, Comisia de organizare a alegerilor va organiza un alt doilea tur de scrutin, in
termen de maxim 7 zile calendaristice.

(2) Pentru al doilea tur de scrutin nu sunt cerute condilii de participare la vot.
Art.52.
Cvorumul necesar pentru qedinlele Consiliutui departamentului este de 2/3 din numarul total

af membrilor, iar hotdrarile Consiliutui departamentului se adopt[ cu votul a 5006+l din numdrul
celor prezenli.

Art.53.
(l) Mandatul Consiliului departamentului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui

membru al Consiliului departamentului este de 4 ani.
(2) In situalia in care unul sau mai mulli membri ai Consiliului departamentului inceteazb.

exercitarea mandatului/mandatelor, vor fi organizate alegeri pa4iale pentru desemnarea celui/celor
care va./vor exercita un mandat pa4ial, pdn[ la alegerile urmd.toare. Procedura pentru alegerile
parliale este similari alegerilor la termen.

Art.54. Consiliul departamentului are urmdtoarele competenie:
a) organizeazd gi conduce intreaga activitate din departament;
b) propune facultdlilor infiintarea sau desfiinlarea de programe de studii;
c) infiinleazd centre qi laboratoare de cercetare, ateliere artistice, gcoli

postuniversitare gi extensii u niversitare;
d) elaboreazd 9i propune spre aprobare statele de func1ii;
e) elaboreaz6 Si avizeazd planurile de invdtAmant;
f) propune criteriile qi standardele pentru evaluarea periodicd a personalului didactic

de cercetare;
g) evalueazd periodic activitatea didacticd qi de cercetare din cadrul departamentelor;
h) elaboreazd propuneri pentru proiectul de buget al facultatii/facultatrilor $r penrru

planul de achizilii;

. i) face propuneri pentru elaborarea criteriilor 9i standardelor specifice pent.u ocuparea
prin concurs a posturilor didactice 5i de cercetarel

t7
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j) face propuneri pentru ciliele de $colarizare;
k) propune condiliile specifice de admitere la toate nivelurile de studiii
I) organizeazd manifest[ri qtiin!ifice;
m) utllizeazi' resursele materiale puse la dispozilia departamentului cu respectarea

prevederilor legale;
n) organizeazd' conferinle, simpozioane, mese rotunde pentru dezvoltarea gtiinliiicA a

domeniului/domeniilor care se circumscriu activitAlii departamentului.
Art.55.
(l) Consiliul departamentului este convocat de Directorul de depaftament sau la cererea a

cel putin o treime din membrii acestuia.
(2) Cvorumul necesar pentru gedintele Consiliului departamentului este de 2/3 din num[ru[

total al membrilor.
(3) Hot[rdrile Consiliului depatamentului se iau cu votul majoritelii membrilor prezenli,

dacd numdrul celor prezenli reprezintd cel pulin 2/3 din numlrul total al membrilor.
(4) La qedinlele Consiliului departamentului pot participa ca invitatri qi alte cadre didactice gi

de cercetare din Universitate, cu func1ii de conducere sau de execulie, reprezentanli ai sindicatului
ori persoane din afara instituliei, implicate direct in suslinerea departamentului.

SECTIUNEA a II-a
Capitolul I

Alegerea Rectorului

Art.56.
Pentru mandatul 2016-2020, Rectorul Universitdlii ,,Constantin Brdncuqi', din Tdrgu-Jiu se

desemneazf,, in conformitate cu rezultatul Referendumului organizat in data de 26 iunie 2015, prin
concurs.

Art.57.
Metodologia de avizare. de seleclie qi de recrutare a rectorului va fi elaboratd qi aprobatd de

noul Senat in maxim 30 de zile calendaristice de la constituire.
Art.58.
Rectorul realtzeazd conducerea executivl a Univelsitllii gi este reprezentantul tegal al

acesteia in relaliile cu te4ii.
Art.59.
Rectorul are urmdtoarele atribulii:

a) realizeaz\, managementul gi conducerea operativA a universitllii, pe baza contractului
de management;

b) negociazd gi semneazl contractul institulional cu ministerul de resort;
c) incheie contractul de management cu Senatul universitar;
d) propune spre aprobare Senatului universitar structura 9i regulamentele de funclionare

ale universit[1ii;
e) propune spre aprobare Senatului

execu!ia bugetarS;
universitar proiectul de buget gi raportul privind

18
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f) prezintd Senatului universitar raportul prevezut la art.130 alin.2 din Legea l/2011.
Senatul universirar valideazd raportul menlionat, in baza ref'eratelor realizate de comiiiile sale de
specialitate;

g) conduce Consiliul de administra{ie;
h) rdspunde la orice solicitare a Senatului referitoare la activitatea proprie gi a Consiliului

de administralie;
i) indeplineqte 9i alte atribulii stabilite de Senatul universirar, in conformirate cu

contractul de management, Carta universitard gi legislalia in vigoare.
Art.60.
Rectorul poate fi destituit de Senat in condiliile stipulate in Legea l/2011 qi Carta

Universitl1ii ,,Constantin Brdncuqi" din Tdrgu Jiu.

Capitolul Il
Desemnarea Prorectorilor

Art.61.
(l) Dupe emiterea ordinului de confirmare a rectorului, acesta va supune validdrii Senatului

prorectorii propugi, in termen de cel mult 30 de zile gi va emite decizie de numire a acestora.
(Z) Dacd prorectorii propu$i nu sunt validali de Senatul universitar, rectorul va face alte

propunen.
(3) Pentru ocuparea funcliei de prorector, persoana desemnatd trebuie sl aib[ calitatea de

cadru didactic sau de cercetare titular al universitAili qi s6 dovedeascd experienla manageriald.
(4) Dovada recunoa$terii activitatii manageriale se face prin C.V., insolit de copii certificate

pentru conformitate ale actelor solicitate gi alte documente edificatoare.
(5) Desemnarea prorectorilor se face prin hotdrdre a Senatului, adoptatd cu votul majorit6lii

absolute a membrilor Senatului.
(6) Prorectorii sunt subordonali Consiliului de administratie, Senatului Universitdtii $i

rectorului.

. (7) Atribuliile prorectorilor se stabilesc de rector, in concordanld cu domeniile pe care le
gestioneaza, prin contractul de management incheiat intre rector gi acegtia. Durata mandatului de
prorector este de maxim 4 ani.

(8) Prorectorii pot fi demigi de c[tre rector cu avizul Senatului, dacd nu-gi indeplinesc
atribuliile stabilite prin Contractul managerial, incalcd legislalia gi normele de etic6 universitar6.
De asemenea, prorectorii pot fi demigi la cererea a 1/3 dintre senatori, cu aprobarea Senatului.

Capitolul Il I
Desemnarea Decanilor

Art,62.
(l) La concursul pentru ocuparea funqiei de decan al facultilii in cadrul universitatrii poate

candida orice persoand care indeplinegte urm[toarele conditii:
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* este titular al Universitalii ,,Constantin BrAncuqi " din Tdrgu-Jiu;

- are experienti manageriall;

- nu se aflA intr-una dintre situaliile de incompatibilitate, conflict de interese ori altA
interdiclie prevdzuti de prezentul regulament, carta universitarl sau legislalia in vigoare.

(2) Dovada recunoaqterii activitdtii manageriale se face prin C.V. in format european, insolit
de copii certificate, alte documente edificaioare.

(3) La dosarul de concurs candidatul depune o ofertd manageriald, planul strategic pentru
intreg mandatul gi planul operational pentru primul an de mandat.

Art.63.
inscrierea la concursul pentru ocuparea func{iei de decan se face la registratura Universitdtii

,,Constantin Brdncuqi" din TArgu-Jiu - cu menliunea ,,pentru Consiliul facultdlii" qi constd in dosar
cu urmltorul continut:

. cerere pentru inscriere.
* C.V. european, insolit de dovezi edificatoare (la opliunea candidatului);
- listd lucrdri $tiinlifice qi didactice;

- mapb cu lucrdri semnificative (opliunea candidatului);
- copii certificate pentru conformitate de c6tre comisia de concurs dupd actele prin care

persoana inlelege sd-gi suslinX candidatura;

- declaralie pe propria rdspundere din care sd rezulte ci introducerea de inlbrmalii sau acte
false atrage dupd sine rdspunderea penal6, conform art.292 Cod penal

* declaralie pe propria rdspundere cI nu a fbcut polilie politicd (aga cum este aceasta definitA
prin lege);

- cazier judiciar;
* declaralie de avere qi interese;
r oferta manageriali; plan strategic, plan opera{ional (indicdndu-se resursele materiale,

umane, financiare);
* lista cu propuneri pentru echipa manageriall;

- opis privind documentele depuse.
Art.64.
('l) Pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea funqiei de decan al facultetii, candidatul

va depune o cerere la registratura universitdlii gi dosarul de concurs la facultatea pentru care
candideazE, cu cel pulin 30 de zile inaintea organizdrii concursului.

(2) Participarea la concurs este condilionatl de oblinerea avizului din partea consiliului
facultllii. Avizul de participare se acordi in plenul consiliului facultdlii, cu cel pulin 15 zile inainte
de data concursului.

(3) Consiliul facultdlii are obligalia de a aviza cel pulin doi candidali care indeplinesc
condiliile legale 9i condiliile prevazute de cafta universitard qi prezentul regulament.

Art.65.
(1) Concursul pentru ocuparea funcJiei de decan al facultdlii const[ in cel pu{in doud probe:

prima probd-evaluarea ol'ertei manageriale qi a planurilor - strategic Ai operalional qi, a doua probd -

20
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interviul. Comisia de concurs poate stabili probe suplimentare, similare probelor pentru concursul
de ocupare a func{iei de reclor .

(2) lnterviul constA in verificarea cuno$tinlelor candidatilor din legislalia domeniului
educalional gi al managementului strategic.

(3) Tematica 9i bibliogralia pentru proba interviului se publica pe site-ul universitdlii cu cel
pulin 15 zile inainte de data des{Egurdrii concursului.

Art.66.
Comisia de concurs se stabilegte prin hotdrire a Senatului universitar, la propunerea

rectorului. Comisia de concurs este formatd din 3-5 membrii, cadre didactice qi de cercetare, titulare
in universitate gi un reprezentant al sindicatului. Prin exceplie, din comisia de concurs pot face parte
qi cadre didactice $i de cercetare titulare in alte universitili.

Art.67 .

(1) La concursul pentru ocuparea funcliei de decan este declarat admis, candidatul care
obline punctajul cel mai mare.

(2) Dupa incheierea concursului, comisia va inainta Senatului universitar rezultatele
concursului spre validare. Validarea concursului se face prin hotirdre a Senatului, adoptata cu votul
majoritdlii absolute a membrilor Senatului.

(3) Senatul universitar poate sa anuleze concursul pentru ocuparea funcliei de decan pentru
vicii de procedurl, pentru incdlcarea prevederilor legale, a cartei universitare ori a regulamentelor
universitdtrii.

I) es e ntn oreo Prode c a nil o r

Art.68.
(1) DupA numirea de cAtre rector, decanul iqi desemneazd prodecanii gi solicitd Senatului

universitar validarea acestora. Decanul poate destitui prodecanii, cu avizului Consiliului Facultalii
gi cu aprobarea Consiliului de Administralie. HotilArea Consiliului de Administralie se supune
validlrii Senatului universitar.

(2) Numirul prodecanilor este stabilit de Senatul universitar, la propunerea Consiliutui
facultatii.

Art.69.
(1) Prodecanii asiguri conducerea curente in diferite domenii din activitatea facultdtii.

Acegtia rlspund in lala decanului gi a Consiliului Facultdtii.
(2) Prodecanii incheie contract managerial cu decanul I'acultdlii gi au urmatoarele atribu{ii:

a) suplinesc decanul, cu acordul acestuia, in raporturile cu Universitatea, alte facultati,
institulii 5i organisme,

b) urmdresc buna deslbgurare a activitAtii la nivelul facultdlii gi colaboreazd cu directorul
general administrativ pentru efi cientizarea acesteia;

c) realizeazb leg[tura cu departamentele in domeniile pe care le au in competenta.
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Capitolul IV
Alegerea Directorului de departament

Art.70.
Directorul de departament este ales prin vot universal, direct. egal qi secret al tuturor

cadrelor didactice gi de cercetare titulare din departament.
Art.7l.
(l) Direcrorul de departament realizeazL managementul qi conducerea operativd a

departamentului. In exercitarea func1iei, directorul este ajutat de Consiliul departamentului.
(2) Directorul de departament rdspunde de intocmirea planurilor de invAtamant, statelor de

funclii, de managementul cercetArii qi al calitalii gi de managementul financiar al departamentului.
(3) Directorul de departament rdspunde de seleclia, angajarea, evaluarea periodicd,

formarea, motivarea qi incetarea relaliilor contractuale de muncd ale personalului din departament.
(4) Directorul de departament este ales prin vot direct gi secret al tuturor cadrelor didactice

$i de cercetare titulare din departament, conform Regulamentului privind alegerea gi constituirea
organismelor colegiale $i ocuparea funcliilor de executive in universitate.

(5) Directorul de departament poate fi revocat din func1ie de 50%+l din totalul membrilor
departamentului prin vot direct qi secret. De asemenea, poate fi revocat la propunerea rectorului sau
a i/3 dintre senatori, cu aprobarea Senatului.

(6) Directorul de departament prezideazd qedinlele Consiliului departamentului Si se
subordoneazi decanului, Consiliului facultl1ii, Consiliului de administralie, Senatului gi
Presedintelui Senatului.

Art,72.
La alegerile pentru func{ia de director de departament poate candida cadrut didactic sau de

cercetare titular al departamentului.
Art.73.
Nu pot candida pentru oblinerea unui mandat de director de departament persoanele

condamnate definitiv pentru fapte in legdturl cu serviciul, persoanele condamnate definitiv pentru o
infracliune sdvArgitd cu intenlie, precum qi persoanele care au desftqurat activitate de polilie
politice, constatatI prin hotdrdre judecdtoreasc6 defi nitivd.

Art.1 4.
('l) Depunerea candidaturii se face la Registratura Universitelii ,,Constantin Brdncuqi" din

Tdrgu-Jiu - cu men{iunea ,,pentru consiliul facult[1ii" 9i constd in dosar cu urmf,torul conlinut.
- cerere pentru depunere candidatura;

- C.V. european, insolit de dovezi edificatoare (la opliunea candidatului);
- listi lucrdri Stiinlifice qi didactice;

- mapl cu lucrdri semnificative (opliunea candidatului);
- copii (certil-rcate de cetre comisia de organizare a alegerilor ) dupd actele prin care persoana

inlelege s[-qi suslind candidatura;
* declaralie pe propria rdspundere din care sd rezulte cd introducerea de infbrmalii sau acte

false atrage dup[ sine rdspunderea penald, conform art. 292 Cod penal;

- cazier judiciar;
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- declaralie de avere $i interese;

- declaralie pe propria rdspundere cA nu a {bcut politrie politica (aqa cum este ea definitA de
lege);

* oferta manageriald;

- opis privind documentele depuse.
(2) Cererea pentru depunerea candidaturii se inregistreazd la registratura universitalii cu 15

zile inainte de data alegerilor.
Art.75.
(l) Organizarea 9i desfEgurarea alegerilor pentru ocuparea func!iei de director de

departament este gestionatd de comisia constituitd in conformitate cu prezentul regulament.
(2) Comisia de organizare a alegerilor propune validarea candidaturilor in maxim 48 de ore,

Consiliului facukllii.
(3) Consiliul facultilii valideazd candidaturile pronunldndu-se cel mai tdrziu cu 7 zile inainte

de data alegerilor.
(4) Persoanele ale cbror candidaturi sunt invalidate pot face contestalie la Senat in termen de

24 de ore de la publicarea pe site-ul universitSlii. Senatul universitar se pronunld asupra contesratiei
in termen de maxim 5 zile de la data expiririi termenului pentru depunerea contestaliilor.

Art.1 6.
Comisia pentru organizarea alegerilor organizeazd scrutinul propriu-zis, amenajeazd seclia

de votare qi stabilegte structura buletinului de vot. Ordinea candidalilor pe buletinul de vot este cea
alfabeticd.

Art.77 .
(1) Modalitatea concretd de vot consti in aplicarea $tampilei ,,votat" in pdtratul din dreptul

numelui candidatului.
(2) Votul se considerd valid, daci se aplici qtampila ,,votat" pentru un singur candidat.
(3) Buletinele de vot sunt nule, dacd nu este aplicat6 $tampila ,,votat" pentru nici un candidat

sau este aplicatl pentru mai mulli candidali, dacl pe buletinul de vot sunt inscrieri realizate de
votanli sau dacd gtampila este aplicati in afara pdtratului aferent numelui candidatului.

Art.78.
Condilia ca alegerile pentru desemnarea directorului de departament si fie validate este ca

participarea la vot sa fie minim 2/3 din totalul celor cu drept de vot. Persoana care a oblinut cel
pulin 50%+l din voturile valabil exprimate va fi desemnatd director de departament.

Art.'|9.
(l) in situalia in care nu se indeplinesc

articolul precedent, Consiliul facultltii dispune,
proceduri de organizare gi des{Egurare a alegerilor.

(3) In cazul reludrii alegerilor, condiliile
numirul participanlilor la vot.

Art.80.
Dupd incheierea scrutinului gi centralizarea rezultatelor, Comisia pentru organlzarea

alegerilor inainteazl procesul-verbal cu rezultatele Consiliului facultdlii qi Senatului pentru

condiliile de participare la scrutin, prevdzute in
in termen de maxim 7 zile, reluarea intregii

de validare a scrutinului nu sunt dependente de
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validare. Validarea alegerilor se face prin hotdrAri ale organelor colegiale de conducere, adoptate cu
votul majoritAtrii absolute a membrilor acestora.

Capitolul V
Desemnarea directorului de structurl departamentali gi a directorului general administrafiv

Art.8l,
(l) La concursul pentru ocuparea funcliei de director de structure departamentali in cadrul

universitalii poate candida orice persoana care indeplinefte urmltoarele condilii:
- este titular al UniversitAlii ,,Consrantin Brincuqi " din Tdrgu-Jiu;
- are experienld manageriali;

- nu se afl5 intr-una dintre situaliile de incompatibilitate, conflict de interese ori altd
interdiclie prevdzutf, de prezentul regulament, carta universitarr sau legisla(ia in vigoare.

(2) Dovada recunoa$terii activitllii manageriale se face prin C.V. in fbrmat european, insolit
de copii certificate, alte documente edificatoare.

(3) La dosarul de concurs candidatul depune o schilA proiect dezvoltare structurA
departamentall.

(4) Comisia de concurs qi comisia de rezolvare a contestatiilor sunt acelea$i comisii care
orgamzeazS, concursul pentru ocuparea funqiei de decan.

Art.82.
inserierea la concursul pentru ocuparea func{iei de director de structure departamentald se

face la registratura Universitd{ii ,,Constantin Brancugi" din Tdrgu-Jiu - cu menliunea ,.pentru Senat"
gi constd intr-un dosar cu urmdtorul conlinut:

- cerere pentru ?nscriere,
* C.V. european, insolit de dovezi edificatoare (la optiunea candidatului),
- listd lucrdri $tiinlifice qi didactice;

- copii certificate pentru conformitate de citre comisia de concurs dup[ actele p1n care
persoana inlelege s6-gi suslind candidatura;

- declaratrie pe propria rdspundere din care sd rezulte cd introducerea de informalii sau acte
false atrage dup[ sine rdspunderea penalb, conform art.292 Cod penal;

- declaralie pe propria rdspundere cd nu a ldcut polilie politicd (aqa cum este aceasta definitA
prin lege);

- cazier judiciar,

- declaralie de avere qi interese;

- schi{5 proiect dezvoltare structur[ departamentali;
- opis privind documentele depuse.

Art.83.
(l) Pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea funcliei de director de structurd

departamentald, candidatul va_ de-pune o cerere la registratura universitalii gi dosarul de ooncurs,
conform calendarului adoptat de Consiliul de administr.atie.
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(2) Participarea la concurs este condilionatd de oblinerea avizului din paftea Senatului
universitAtii.

(3) Pentru organizarea concursului este suficientA o sinsuri candidaturd.
Art.83t.
(l) Concursul pentru ocuparea funcliei de director structur[ departamentala constd in doul

probe: prima probd - evaluarea schilei de proiect de dezvoltare a structurii depaftamentale $i cea
de-a doua probd - interviul. Comisia de concurs poate stabili probe suplimentarb, similare probelor
pentru ocuparea functiei de decan.

(2) Interviul constd in prezentarea C.V.-ului, cu accent pe aspectele relevante qi verificarea
cuno$tinlelor candidalilor din legislatia specifica qi din domeniul $tiintelor educatiei.

(3) Tematica gi bibliografia se publicl pe site-ul Universitelii, conform calendarului adoptat
de Consiliul de administragie.

Art.84.
Postul de director general administrativ se ocupe prin concurs organizat de Consiliul de

administralie al universitalii. Pregedintele comisiei de concurs este Rectorul universitilii.
Comisia de concurs pentru ocuparea postului de director general administrativ este stabilita

prin hotirarea Senatului qi este formatl din 3-5 membri. Din comisie face parte, in mod obligatoriu,
un reprezentant al Ministerulur.

Art.85.
La concursul pentru ocuparea funcliei de director general administrativ in cadrul

universitalii poate candida orice persoana care indeplineqte urmatoarele condilii:
- are experienli managerial6 specificd postului;
- nu se aflf, intr-una dintre situaliile de incompatibilitate, conflict de interese orr alt6

interdiclie prevdzutd de prezentul regulament, carta universitard sau legislalia in vigoare.
Dovada recunoa$terii activitdtii manageriale se face prin C.V. in format euiopean, insolit de

copii certifi cate, alte documente editicatoare.
La dosarul de concurs candidatul depune o ofortd managerial[ compatibil6 prin conlrnur cu

oferta managerialI a rectorului
Art.86.
inscrierea la concursul pentru ocuparea funcliei director general administrativ se face la

registratura universitelii ,,constantin Brdncuqi" din 'rdrgu-Jiu - cu menliunea ,,pentru Senat,' 9i
constA in dosar cu urmdtorul continut:

- cerere pentru inscriere;

- C.V. european, insotit de dovezi edificatoare (la opliunea candidatului);
- copii certificate pentru conformitate de cdtre comisia de concurs dupd actele prrn care

persoana inlelege s[-qi suslin[ candidatura;

- declaralie pe propria rdspundere din care s5. rezulte c6 introducerea de informalii sau acte
fafse atrage dupd sine rdspunderea penald, conform afi.292 Cod penal;

- declaralie pe propria rdspundere cd nu a {bcut polilie politicd (aga cum este aceasta definit6
prin lege);

- cazier judiciar;

- declara{ie de avere gi interese;
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- oferta manageriall;

- opis privind documentele depuse.
Art.87,
Pentru inscrierea la concursul pentru ocuparea funcliei director general administrativ,

candidatul va depune o cerere ra.registratura univer;itdtrii gi dosarul de conc,i.s, lu 
".r iulin rs a.

zile inaintea organizArii concursului.
Art.88.

- (l) Concursul pentru ocuparea funcliei de director general administrativ constd in douaprobe: prima probi - evaluarea ofertei manageriale, a doua probd _ interviul.
(2) lnterviul consti in verificarea cuno$tinlelor candidatilor din legislalia domeniului

educalional gi al managementului strategic.

. - 
(3) Tematica 9i bibliografia pentru proba interviului se publicd pe site-ul universit6lii cu celpu{in l5 zile inainte de data desf[suririi concursului.
Art.89,
(l) La concursul pentru ocuparea funcliei de direoor

admis. candidatul care obline punctajul cel mai mare
(2) Dupb incheierea concursului, comisia va inainta Senatului universitar rszultatele

concursului spre validare Validarea concursului se face prin hotdrdre a Senatului, adoptatd cu votul
majorit[1ii absolute a membrilor Senatului.

(3) Senatul universitar poate sd anuleze concursul pentru ocuparea funqiei de director
general. administrativ pentru vicii de procedurd, pentru incalcarea prevederilor iegale, a Cartei
universitare ori a regulamentelor universitAtii.

DISPOZITII FINALE
Art.90.

(1) Prezentul regulament intrd in vigoare din momentul aprobarii in Senatul universitar.
(2) Regulamentur a fost aprobat prin hot[rdre a senatului in gedinla din data de

22 07.2011 9i modificat prin hotdrdrile senatului in qedinlele din 13.01.2012, 11.05.2012,
29.08.201 4, 04.09.20 1 5 si 25.04.20 t 6.

general administrativ este declarat

Compartiment juridic,
Jr. Ana-Maria Diaconu

Cancelar Senat,
Prof, univ. d7.fm1lia Venera Todoruf
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