,....;t

..|,

\"

lir1i4'.

UL EDUCATIEI NATIONALE

-,.

,.

UNIVERSITATEA

iTANTIN BRANCU$I''
din TARGU-JIU
Nr.30, Targu-Jiu, Gorj, Romania
| 4307 i F ax +40 -253 -21 57 94 ;
http

FUN
,,CO

r//wwlr.utgiiu.ro

REGULAMENT DE
ORGANIZARE $I
FUNCTIONAREA
SENATULUI UNIVERSITATII
,,coNsTANTrN BRANCU$i"
DINTARGU-JIU

UL EDUCATIEI NATIONALE

UNIVERSITATEA
iTANTIN BRANCUSI''
din TARGU-JIU
Nr 10, Tergu-Jiu, Corj, Romenia
2 | 4301, F ax +40-253-2t 5794:
http:/ r,\.vw.utgjiu.ro

Capitolul I - D
Capitolul II - DISPO
Capitolul III - DISPO

GENERALE
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Capitolul I

Art.l.

(1)
exercitatd prin interm
unipersonale.
(2) Organismele col
facultSlilor, consiliile
constituite in baza v
largd reprezentativi
funcJiilor executive.
executive unipersonal
sunt exclusiv fald de
(3) Organismele ex
facultdflor / structuril
(4) Funcliile uni
Senatului, prorectorii,
de departamente,
Politici Publice, A
directorul seneral admi
Art.2. Funcliile gi
hotdrArile organismelor
colegiale este:
) generald, la niv
) generald/partaj
instituit o
Art.3. (1) Actele
Tdrgu-Jiu sunt ob
studenlii Universitdtii
tergiversare a punerii i
a persoanelor vlnovate
(2) In situalia in care
de Senat are dubii
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- DISPOZITII GENERALE

Universitdtii ,,Constantin Brdncugi" din TArgu-Jiu este
unor organisme colegiale, organisme executive qi funclii

e

sunt: Senatul - la nivel de universitate, consiliile
departamentelor, consiliile structurilor departamentale. Fiind
ui universal, direct qi secret, organismele colegiale au cea mai
gi competenld materiald, nesubordonandu-se organismelor sau
Cu excep{ia Senatului, organismele colegiale qi funcJiile
se subordoneazd gi rectorului. Subordondrile de ordin general
nat, organismul colegial cu cea mai mare reprezentativitate.

ive sunt: Consiliul de administralie, birourile consiliilor
departamentale.

nale sunt: preqedintele Senatului, rectorul, vicepreqedinJii
celarul general al Senatului, decanii, prodecanii, directorii
ii de structuri departamentale, directorul Institutului de
e qi $tiinlele Educaliei, pregedinlii comisiilor Senatului,
iv, contabilul gef, gefii de servicii, gefii de birouri.
le executive organizaazd, punerea in executare qi executi
ile lor de competenJd. Competen{a organismelor

ul instituliei - pentru Senat;
structural (doar pentru componenta la nivelul la care a fost
ul) - pentru celelalte organisme colegiale.
de cdtre Senatul Universitilii ,,Constantin BrAncupi" din
pentru toate structurile de conducere, pentru to{i angajaJii gi
,,Constantin Brdncuqi" din TArgu-Jiu. Orice blocare sau
aplicare a acestor acte atrage dupd sine tragerca la rdspundere
inclusiv revocarea din functie.
legalmente responsabild cu aplicarea unui act adoptat
legalitatea actului va depune contestatie scrisd la
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secretariatul Senatului in maxim 3 zile de la publicare. P6nd la rezolvarea contestatiei
de cdtre Senat, actul se suspendd.
(3) In situagia in care se constatd reaua credin{d a autorului contestatiei, Senatul
dispune tragerea la rdspundere a acestuia.

Art.4. (1) Alegerea, organizuea, func{ionarea gi atributiunile organismelor qi
funcliilor de conducere sunt cele precizate in Regulamentul privind alegerea st

constituirea organismelor colegiale Si ocuparea func{iilor executive tn [Jniversitatea
,, Constantin Brdncusi" din Tdrgu Jiu, adoptat de senatul universitalii ,,constantin
BrAncugi" din TArgu-Jiu Ia22.07.2011 cu modificdrile ulterioare.
(2) Mandatul de senator se exercitd numai dup6 validare gi dupd ce persoana
respectivd a depus jurdmdntul de investiture.
(3) Conlinutul jurdmAntului este urmdtorul:
,,Jur sd-mi ddruiesc toatd puterea qi priceperea pentru propdqirea spirituald qi
materialS a Universitdlii ,,constantin Brdncuqi" din Tdrgu Jiu, s6 respect constitulia,
legile (irii, carta universitard, regulamentele qi hotdrdrile cu caracter normativ ale
organismelor colegiale, drepturile gi libefteflle membrilor comunitilii academice,
prestigiul gi valorile universitdlii, ordinea de precddere, integritatea institulionald gi
confidenlialitatea dezbaterilor exceptate de la principiul obligativitdlii publicdrii. Aqa
sd-mi ajute Dumnezeu!"
(4) Jurimantul, in con{inutulprecizat la alin. (3), se va depune in faJa Senatului, dupd
investiturd gi de cdtre rector, prorectori, decani, prodecani, directorii de departamente
gi structuri departamentale, precum qi de c6tre persoanele care ocupd func1ii de
conducere in administraJia Universitdlii ,,Constantin Br6ncugi', din Tdrgu_Jiu.
(5) Pentru persoanele indicate in aliniatul precedent, prevederile se iplicd in prima
reuniune a noului Senat, dupd qedinJa de constituire, chiar dacr se afle in exercitarea
mandatului. JurdmAntul se depune de c6tre o persoani o singurd dati.
(6) Dupe investirea noului executiv, toli angajalii universitetii ,,constantin Br6ncugi',
din Tdrgu-Jiu cu fi.rnc{ii de execulie - cu exceplia senatorilor vor depune jur6m6ntul
in fala Consiliului de administralie, sub pregedin{ia rectorului.
(7) Exceptdnd prevederea fina16, referitoare la conotalia religioasd, confinutul
jurdmdntului este obligatoriu. Refurul depunerii jurdm6ntului
la incetarea
"otrdu..
raporturilor de serviciu.
(8) In situatia in care, din motive temeinice, o persoand care a candidat gi a intrunit
condiliile pentru ob{inerea unui mandat, absenteazd de la qedinla de constituire a
noului Senat, validarea mandatului gi depunerea jurdmdntului se amdn6 cu maximum
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30 de zile calendaristice. Termenul curge de la data intrunirii noului senat in vederea
constituirii, p6ni la prima $edintd in plen a Senatului $i este termen ferm.

Capitolul II

- DISPOZITII SPECIALE

Art.S. (1) Lucrdrile Senatului sunt conduse de Pregedinte, asistat de 1-2 Vicepregedinti
gi Cancelarul general.

(2) Preqedintele Senatului asiguri deslEgurarea in condilii civilizate, in conformitate
cu principiile academice, a dezbaterilor, ludrii de pozilii, interven{iilor senatorilor.
Preqedintele stabileqte ordinea inscrierilor la cuvAnt pe problemele supuse dezbaterii.
Orice luare de cuvAnt, orice interventie se realizeazd numai dupS ce, in prealabil, s-a
oblinut aprobarea PreqBdintelui.
(3) Pregedintele nu restrictioneazd exprimarea punctelor de vedere ale senatorilor. El
are dreptul de a interveni in urmdtoarele situalii:
a) punctul de vedere nu are legdturi cu subiectul supus dezbaterii;
b) punctul de vedere depdgegte timpul acordat inilial;
c) punctul de vedere depdqegte (prin limbaj, gesticd) cadrul academic;
d) senatorul sau oricare persoand, cireia i s-a aprobat exprimarea punctului de
vedere, are o conduitd neconformd principiilor eticii universitare;
e) persoana adreseazd injurii, ameninJdri sau defrimeazd membrii comunitdlii
academice;
f) persoana nu res ectd ordinea de orecddere.
Art.6. In Universitate ,,Constantin BrAncuqi" din Tdrgu-Jiu se respectd ordinea de
precddere. conform I gislaliei in vigoare, Cartei, regulamentelor de organizare gi
func{ionare.

Ordinea de
intervenliile solici
invitalilor inaintea
probleme, ce cade
intr-un moment al d

Art.7. In

vederea

daci Presedintele

a) atenlionarea
b) retragerea
atingere demnitdlii

asigurd prioritate senatorilor, in raport cu invitalii, in
Preqedintelui. Pregedintele poate acorda dreptul la cuvdnt
rilor numai in situatia in care considerd cd ldmurirea unei
competentei materiale a celor dint6i, este oportund

ii

mediului elevat, principial gi academic al dezbaterilor,

incdlcarea normelor de conduitd, dispune:
i/invitatului asupra situatiei create;
lui persoanei care depdgeqte timpul acordat sau aduce
persoane;
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c) refuzul de a i se mai acorda cuvantul in qedin{a respectivd, strict pe problema in
legdturd cu care s-a ivit situatia ce a generat conduita inacceptabild;
d) declanqarea procedurii de revocare a senatorului, dacd faptele sunt de natura
celor prevezute de Ca{e pentru revocare.
Art.8. (1) In situaJia in care un invitat nu respecte prevederile prezentului regulament,
Preqedintele dispune
invitdrii persoanei respective pentru gedin{ele ulterioare
ale Senatului gi, dupd
poate solicita Senatului declangarea cercetilrii disciplinare.
(2) Senatorii care
respecti prevederile Regulamentului de organizare qi
func{ionare a Se
gi dovedesc o conduiti nedemnd in exercitarea mandatului,
sunt supugi, la pro
Pregedintelui, votului de invalidare gi procedurii revocerii.
(3) Prin conduita
se in{elege acea conduitd care lezeMd interesele institutiei,
incalc6 autonomia S
Iezeazd demnitatea persoanelor din Universitatea
,,Constantin Brdncusi din Tdrgu-Jiu , altereazd, frrd temei qi cu intenfie, relaliile
dintre senatori, di
Senat qi executiv. Actele de dezinformare, mascarea
adevirului, zvonisti
precum qi sustragerea de la implicarea in problemele
instituliei, sunt, de
ea. acte circumscrise conduitei nedemne.
(4) in conformitate cu
ederile Legii nr. l/2011, Senatul poate declanqa cercetarea
prezumtivelor abateri disciplinare sdv6rgite de orice persoand din Universitatea
..Constantin Brdn
din Tdrgu-Jiu. Executivul este obligat sd aplice mdsurile
propuse de Senat in
eniu.
Art.9. (l) in confi
cu prevederile art.47 (7) din Cartd, Pregedintele Senatului
dispune de un aparat
iu, format din personal didactic auxiliar gi nedidactic, care
formeazd Cabinetul
intelui Senatului qi asigurd intreaga logisticd necesara
guririi
desfi
activitdtii.
(2) Organigrama Cabi
ui este aprobatd de Senat, iar procedurile privind ocuparea
gi eliberarea
se pun in executare de indatd de cdtre executiv, la solicitarea
Pregedintelui.
(3) Concursurile
ocupaxea posturilor din cadrul Cabinetului pregedintelui intrd
sub autoritatea
ui. Rezultatul concursurilor gi documenta{ia aferentd se
inainteazi, rectorului,
emite deciziile corespunzdtoare, conform legii.
(4) Din Cabinetul
i fac parte obligatoriu, pe l5ngd specialigtii pe domenii
qi 1-2 persoane cu atri ii in domeniul relatiilor publice gi comunicdrii, consilieri pe
probleme specifice,
i dintre senatori qi un gef de cabinet cu studii superioare.
(5) Senatul dispune
sediu propriu care asigurd funclionarea comisiilor de
specialitate.

u
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(6) Senatul are un buget propriu de venituri gi cheltuieli. Veniturile sunt asigurate din
toate categoriile de finanlare, conform Metodologiei de finan{are a universitelii
,,Constantin Br6ncuqi" din TArgu-Jiu.
Art.10. (1) Senatul igi desfdqoard activitatea in condiliile autonomiei universitare,
libeftdlii academice qi rdspunderii colegiale 9i individuale.

(2) Activitatea Senatului Universitelii ,,Constantin BrAncugi" din Tdrgu-Jiu se

circumscrie viziunii, misiunii $i finalitdlilor asumate prin cart6 de comunitatea
academicS, respectdnd normele legale qi prevederile codului de etic6 universitard.
(3) Dispoziliile privitoare la incompatibilitdli qi conflicte de interese prevdzute in
Cartd sunt aplicabile tqturor senatorilor.
Art.l1. (1.1
Senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului de
membru al Senatului
de 4 ani pentru cadrele didactice gi de 2 ani pentru studenJi,
cu posibilitatea de rei
(2) In situalia in care
sau mai mulli senatori igi inceteaz6 exercitarea mandatului
inainte de termenul
at in alin. (1), se orgarLizeazd alegeri parfiale in termen de
maxim 3 luni. Pdnd
desemnarea prin vot a noilor senatori, componenla va fi
reprezentatd de
r6maqi in funcJie, cu condilia respectdrii quorumului impus
(3) Senatul univ
Senatului rectorul
Pregedintele poate
general.
(4) HotdrArile

intrunite condiliile I
(5) In situalia in
Dupd declararea di

(6) Alegerile pentru
func{ie, se organi
declararea dizolvdrii.
(7) Organizarea aleg
exceplia actelor inci
Comisiile reunite nu

Art.l2. (1)

este convocat de Pregedinte. Pot cere Pregedintelui convoca.rea
cel putin o treime din membrii Senatului universitar.

ega unele din atribuliuni Vicepregedinfilor gi Cancelarului

iau cu votul majoritdJii membrilor prezenti, dacd sunt
e de quorum (2/3).

nu mai intruneqte condiliile de quorum, Senatul se dizolv6.
6rii de cdtre Preqedinte, Senatul nu mai are competenfe.
unui nou Senat, in condiliile dizolvdrii Senatului in
in regim de urgenfd, fdr6 a se depdqi 30 de zile de la
cade in sarcina Comisiilor reunite ale Senatului. Cu
scrutinului pentru desemnarea membrilor noului Senat,

in

gedinta de constituire, comisii de
gi controleazd activitatea conducerii executive a
universit6lii, a intregii munitefl universitare. Comisiile de specialitate igi desf[goard
activitatea in baza
r regulamente specifice, conforme cu prezentul regulament gi
Senatul
specialitate, prin care

ersitar investeqte,
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avizeMe toate docum
gi aprobate in Senat.
vot deschis de cdtre
(2) Avizirile docume
de preqedinte qi co
avizul este negativ.
(3) Documentele care
10 zile lucrdtoare inai
exclusiv documentel
avizelor cade in
(4) In situalia in
neputdndu-se
Pregedintele, prin
documentului. prin sti
(5) Incdlcarea di

Art.13. (1) $edinfele
permis numai in baza
pozilie individuale,
discu{ii nu au caracte
hotdrdrile Senatului

Universit6tii ,,Co
Senatului se distribu
individual se comuni

(2) Sustragerea de
sau scoaterea lor din
sau, dupd caz, a
(3) Persoanele care

Senatului gi comisiil
dispoziliilor ce confi
Art.l4. (1) Comisiile

(2) Pregedintele, prin
gi la nivelul oricdrei
d,ezbatin senat qi se i
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le din domeniul lor de referin{d, depuse spre a fr dezbdtute
iecare comisie are un pregedinte gi un secretar, desemnali prin
imediat dupd constituire.
lor se rcalizeazd in baza unui raport scris al comisiei. semnat
de secretar. Raportul se intocme$te qi in situalia in care
avizdri se depun la Cabinetul Preqedintelui cu minim
de gedinla de plen a Senatului. Se inscriu pe ordinea de zi
depuse qi avizate in termen. Legalitatea qi oportunitatea
derea comisiei/comisiilor.
existd documente ce trebuie adoptate in regim de urgenJ6,
termenul de 10 zile lucrdtoare pentru depunerea 1or,
rdspunderii, poate dispune inscrierea pe ordinea de zi a
caracterului,,Urgent" sub semndturS.
alin. (3) 9i (4) atrage dupd sine rispunderea celor vinovali.
ui nu au caracter public. Accesul altor persoane este
vitaliei nominale gi/sau a acordului Pregedintelui. Ludrile de
{inutul dezbaterilor, identitatea senatorilor care participi la
public, insi se inscriu in procesul-verbal de gedin{i. Toate
publice. Ele se publicd in Buletinul Informativ qi pe site-ul
in Brdncuqi" din TArgu-Jiu. Buletinele Informative ale
tuturor componentelor instituliei. HotdrArile cu caracter
persoanelor interesate, chiar dacd sunt gi publicate.
ente, multiplicarea lor fErd aprobarea Cancelarului general
iversitate atrage dupd sine declangarea procedurii de revocare
ii de cercetare disciplinard.
in atribuliune gestiunea documentelor relative la activitatea
r sale, poartd intreaga rdspundere privitoare la incdlcarea
si guran{a institulionald.
de specialitate ale Senatului prezintd semestrial rapoarte de
asupra activit5jii conducerii executive, pe baza cdrora Senatul
poate solicita, la nevoie, rapoarte lunare.
inetul sdu, poate realiza audit in orice domeniu de activitate
mponente. Rapoartele de audit, inso{ite de recomanddri, se
rectorului pentru aplicarea mdsurilor corespunzdtoare.
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Art.15. (1) La

qedin

preqedintelui.,

structuri de speciali

(2) Votul oricdrui
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le Senatului pot participa, cu statut de invitat, cu aprobarea
prorectorii, decanii, liderii de sindicat, coordonatorii unor
, precum gi personalitdli locale, nalionale sau internalionale.

are pondere egalS cu a fiecdrui membru al Senatului.
Studentii senatori au
i de vot egale cu cele ale senatorilor ce fac parte din
corpul didactic. Orice
de control al votului studen{ilor se sanc(ioneaz6.
(3) Senatorii nu pot fl
i la rdspundere juridicd pentru votul sau opiniile exprimate
in exercitarea man ui in legdturd cu direc{iile de dezvoltare stratesicd a
universitdlii, reo
ii institulionale pe criterii de eficacitate, evaludrii activitd{ii
manageriale, didacti
gi de cercetare Ia nivelul comunititii academice. exercitarea
contractelor
(4) Imixtiunile de ori fel in exercitarea votului de cdtre senatori sunt interzise 9i se
sanctioneaze conform
ementdrilor in visoaf, e.
(5) Imixtiunile
or cu func1ii de conducere in exercitarea votului de cdtre
senatori atrag rev
din funcfie. Sunt considerate imixtiuni si amenin{drile,
reprogurile, jignirile
dupd exercitarea votului.
(6) Votul secret este i iolabil.
Art.16. (1) Activi
operativd a Senatului este realizatd de Cabinetul Preqedintelui
gi comisiile de speci
. Bilunar sau de cAte ori este nevoie, Pregedintele Senatului
convoacd pregedinlii
isiilor de specialitate, vicepregedinlii Senatului gi cancelarul
general in gedinti
La qedinta comund pot participa ca invitali gi membri ai
conducerii executive,
fectul studen{ilor (desemnat prin vot al Senatului, dintre
studentii senatori), li erul organizaliei de sindicat, alte persoane cu atribulii in
domeniile anahzate.
(2) Hotdrdrile
prin consens in gedin{a comund se supun validdrii de c6tre
plenul Senatului.
(3) Domeniile in care
pot lua hotdrdri in gedinla comund sunt stabilite in art. 61
alin. (3) din Carla Uni ersitdtii,,Constantin Brdncugi" din Tdrgu-Jiu.
(4) In qedinla com
sunt prezentate rapoartele de activitate ale Comisiilor
Senatului.
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Capitolul III

Art.l7. (1) HotdrArile
se pun

in

aplicare d
respectrve sl sunt exc

(2)

Tergiversarea,

hotdrdrilor
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- DISPOZITII FINALE

Senatului produc efecte din momentul publicdrii/comunicirii si

indatd. Eventualele prorogdri se inscriu in textul hot5rdrii
iv de competenla Senatului.
nerea in aplicare sau aplicarea defectuoasd./incompletd a

atrage

dupi sine rispunderea juridicd a

persoanelor

responsabile.

Art.18. (1) Este i
dezbaterilor Senatul
preqedinte sau vi
(2) Pdtrunderea in
este interzisd.
(3) Incdlcarea prev
rdspunderea juridicd

Art.19. $edinlele

Se

Gaudeamus gi a imn
se cadrul solemn
Art.20. Prezentul R
,,Constantin Brdncugi
in qedin{ele Senatului

isd inregistrarea sub orice formd gi prin orice mijloace a
Inregistrarea dezbaterilor poate fi aprobatd numai de citre
le care il inlocuiegte, in caz de absenJ6.
Senatului cu telefoane mobile sau alte miiloace de inreeistrare

or alin. (1) qi (2), fErd acceptul expres al Senatului, atrage
revocarea din functie.

i

se deschid gi se finalizeazi prin intonarea imnului

Universitdtii,,Constantin Br6ncugi" din Tdrgu Jiu, cre6nduii qi desfdqurdrii dezbaterilor.
a fost aprobat in cadrul gedinfei Senatului Universit6lii
din T6rgu Jiu din data de 25.05.2012 9i modificat gi completat
in 25 .11 .2015, 25.04.2016 qi 17 .02.2017 .

Prof. univ

Cancelar
Lect. univ. dr.

Senat,
'6na Dobriloiu

Compartiment juridic,
Jr. Ana
Diaconu

