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C.A. - Consiliul de Administraţie
C.E.D.U. - Comisia de Etică şi Deontologie Universitară
C.E.U.O. - Codul de Etică al U.O.
C.F. - Consiliul Facultăţii
C.S.U.D. - Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat
C.S.U.O. - Comisiile Senatului U.O.
D.E. - Director Economic
D.G.A. - Director General Administrativ
H.S. - Hotărâri de Senat
LEN - Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011
MECTS - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
P.O. - Planuri Operaţionale
P.S.D.I. - Planul Strategic de Dezvoltare Instituţională
R.A.E. - Raport de auto-evaluare
R.O.A. - Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru
structurile şi funcţiile de conducere la Universitatea din Oradea
R.O.F. - Regulament de organizare şi funcţionare
U.O. - Universitatea/Universităţii din Oradea
Secţiunea I - Statutul academic al Senatului
Art.1. În conformitate cu Art. 213. din LEN, Senatul universitar reprezintă
comunitatea academică. Acesta este cel mai înalt for de deliberare şi de decizie la nivelul
universităţii. Senatul Universităţii din Oradea are datoria de a acţiona ca for academic
suveran garant al libertăţii şi autonomiei universitare.
Art.2. Mandatul Senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru
cadru didactic al senatului universitar este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de
maximum două ori.
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Art.3. Membrii Senatului universitar poartă răspunderea pentru reprezentarea cu
demnitate şi în deplină solidaritate a autonomiei universitare şi a prestigiului Universităţii
din Oradea U.O..
Art.4. Însemnele Senatului sunt: Sigiliul Senatului şi Emblema Senatului. Folosirea
lor va fi reglementată printr-o procedură aprobată de Senat.
Art.5. (1) Se adoptă ţinuta academică de ceremonie a Senatului universitar, care este
purtată de Preşedintele Senatului, Cancelarul general şi preşedinţii comisiilor permanente şi
de specialitate la manifestări oficiale şi ceremonii (decernarea de titluri „Doctor Honoris
Causa”, deschiderea anului universitar etc.).
(2) Ţinuta academică de ceremonie a Senatului universitar este de culoare bleumarin
cu detalii de culoare:
- aurie pentru preşedintele Senatului universitar;
- argintie pentru cancelarul general;
- bordo pentru preşedinţii comisiilor permanente şi de specialitate;
Art.6. În conformitate cu prevederile LEN şi ale Cartei U.O. principalele atribuţii ale
Senatului universitar sunt următoarele:
1. Garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
2. Elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta U.O.;
3. Aprobă P.S.D.I. şi P.O., la propunerea rectorului;
4. Aprobă, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura,
organizarea şi funcţionarea U.O.;
5. Aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;
6. Elaborează şi aprobă Codul de Asigurare a Calităţii şi Codul de Etică şi Deontologie
Universitară;
7. Adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului;
8. Aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea U.O.;
9. Încheie cu rectorul contractul de management cuprinzând criteriile de performanţă
managerială, drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;
10. Controlează activitatea rectorului şi a C.A. prin comisii specializate;
11. Validează concursurile publice pentru funcţiile din C.A.;
12. Aprobă, la propunerea rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe
profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare;
13. Aprobă înfiinţarea/desfiinţarea structurilor de consultanţă, monitorizare şi evaluare şi
regulamentele de funcţionare ale acestora, la propunerea C.A. ;
14. Avizează înfiinţarea de noi facultăţi, asigurând îndeplinirea prevederilor legale de
acreditare;
15. Aprobă înfiinţarea de noi programe de studii, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi a
procedurilor proprii;
16. Aprobă R.A.E. şi planurile de învăţământ ale programelor de studii;
17. Propune Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) numărul
de locuri (cifra de şcolarizare) la toate formele de învăţământ subvenţionate de la bugetul de
stat şi aprobă numărul de locuri (cifra de şcolarizare) la formele de învăţământ subvenţionate
din alte surse, aprobă procedura anuală de selectare a candidaţilor;
18. Aprobă alcătuirea formaţiilor de studiu din cadrul facultăţilor, departamentelor - serii
de predare, grupe şi subgrupe, cu respectarea standardelor de calitate;
19. Aprobă procedura de elaborare a statelor de funcţiuni, cu respectarea condiţiilor legale
şi a strategiei de asigurare a calităţii şi eficienţei proceselor de la nivelul universităţii;
20. Aprobă Metodologia de conferire a titlurilor şi de ocupare a posturilor didactice şi de
cercetare, pe baza metodologiei - cadru la nivel naţional;
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21. Aprobă rezultatele concursurilor pentru posturile didactice şi de cercetare;
22. Aprobă înfiinţarea de către U.O. sau în asociere, a unor societăţi comerciale, fundaţii,
asociaţii, cu condiţia ca acestea să conducă la creşterea performanţelor universităţii;
23. Aprobă, anual, cuantumul taxelor de studiu şi alte taxe pentru activităţile neincluse în
planul de învăţământ;
24. Validează îndeplinirea procedurii de alegere a C.F. şi a C.S.U.D.;
25. Validează hotărârile C.F. privind rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice, având în vedere respectarea criteriilor şi procedurilor de concurs;
26. Aprobă, la propunerea C.S.U.D., comisiile în vederea susţinerii publice a tezelor de
doctorat;
27. Aprobă, cu avizul C.A., acordarea titlului de profesor emerit, precum şi menţinerea în
activitate a unor profesori peste limita de vârstă de pensionare, pe baza evaluării efectuată de
către Comisia de Învăţământ;
28. Conferă titlurile de Doctor Honoris Causa şi Senator de onoare în baza
Regulamentului privind titlurile onorifice;
29. Stabileşte emblema, sigiliul, drapelul şi ţinuta de ceremonie ale U.O.;
30. Soluţionează situaţiile neprevăzute în regulamentele şi procedurile aprobate prin H.S.;
31. Aprobă anularea certificatelor şi a diplomelor de studii, la propunerea fundamentată a
rectorului;
32. Aprobă numărul minim de credite necesar înscrierii studenţilor în anul universitar
următor ;
33. Avizează înfiinţarea dublelor specializări, după parcurgerea procesului de evaluare
internă;
34. Stabileşte prin Regulamentul de Admitere numărul de locuri pentru studii gratuite şi
criteriile de acordare a acestora pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat proveniţi din
centrele de plasament;
35. Îşi alege Preşedintele, stabileşte comisiile S.U.O. şi structura acestora;
36. Numeşte şi revocă membrii C.S.U.O.;
37. Aprobă, pe durată determinată, cadrele didactice asociate şi asociate invitate;
38. Aprobă statele de funcţii
39. Aprobă numărul de posturi pentru personalul didactic;
40. Aprobă, prin Procedura de Elaborare a Statelor de Funcţii, modul de cuantificare în
ore convenţionale a activităţilor cuprinse în norma didactică;
41. Aprobă lista nominală şi cuantumul reducerii normei didactice pentru persoanele care
au funcţii de conducere în U.O. sau de îndrumare şi control în cadrul Ministerului tutelar;
42. Aprobă lista nominală a personalului titular la U.O. care poate susţine activităţi de
predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare;
43. Aprobă lista nominală şi cuantumul retribuţiei pentru solicitanţii care pot beneficia de
an sabatic;
44. Dezbate şi validează raportul anual privind starea U.O., elaborat şi prezentat de rector;
45. Elaborează şi aplică metodologia proprie, în conformitate cu legislaţia de cercetare a
neregulilor şi sancţiunilor;
46. Poate delega din atribuţiile proprii structurilor de conducere subordonate, cu excepţia
celor stabilite prin lege;
47. Aprobă, anual, cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului universitar,
Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor;
48. Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a programelor de studii pentru
fiecare an de studiu şi pentru fiecare ciclu de studii universitare organizat;

3/10

49. Aprobă Regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a studiilor pe baza
Metodologiei - cadru aprobată prin Ordin al ministrului de resort;
50. Aprobă Metodologia de examinare pe parcursul studiilor (dacă aceasta nu este inclusă
în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor);
51. Aprobă Metodologia specifică de recunoaştere şi echivalare a studiilor sau perioadelor
de studii efectuate în ţară sau în străinătate (dacă aceasta nu este inclusă în Regulamentul
privind activitatea profesională a studenţilor);
52. Aprobă anual şi comunică Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
(MECTS), până la 1 februarie al fiecărui an, programele de studiu de masterat, în vederea
publicării lor centralizate;
53. Aprobă prelungirea cu 1-2 ani a duratei programului de studii universitare de doctorat,
la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile;
54. Aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor postuniversitare de
formare şi dezvoltare profesională continuă;
55. Dispune, la propunerea rectorului, pe baza evaluării interne, reorganizarea sau
desfiinţarea departamentelor ori a institutelor neperformante;
56. Instituie un sistem de aplicare şi monitorizare a respectării prevederilor Codului
drepturilor şi obligaţiilor studentului;
57. Stabileşte cotele de reprezentare ale facultăţilor, pentru constituirea noului Senat
universitar;
58. Aprobă Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor în universitate;
59. Aprobă Metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea
personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană;
60. Aprobă norma didactică săptămânală minimă;
61. Aprobă criteriile minime de performanţă pentru personalul didactic şi de cercetare;
62. Adoptă criteriile pentru reînnoirea contractelor de angajare pe perioadă determinată;
63. Aprobă Metodologia de evaluare a rezultatelor şi performanţelor activităţilor
didactice şi de cercetare;
64. Stabileşte perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru toate cadrele
didactice ale universităţii;
65. Avizează structura şi componenţa C.E.D.U.;
66. Stabileşte sancţiunile prevăzute la art. 312 (2) lit. c) - e) din Legea nr. 1 / 2011 (LEN.);
67. Aprobă comisiile de analiză pentru investigarea abaterilor disciplinare;
68. Aprobă salarizarea personalului didactic de cercetare;
69. Aprobă înfiinţarea institutelor, staţiunilor experimentale şi a centrelor de
cercetare-dezvoltare-inovare;
70. Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în legislaţia naţională şi reglementările interne în
vigoare.
Art.7. Toţi membrii Senatului U.O., fără excepţie, sunt stabiliţi prin votul universal,
direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor
studenţilor. Alegerea sau revocarea membrilor Senatului U.O. se face în conformitate cu
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi
funcţiile de conducere la Universitatea din Oradea (R.O.A.).
Art.8. Calitatea de membru al Senatului U.O este obţinută în urma alegerii de către
întreaga comunitate academică a persoanei respective ca reprezentant în Senatul U.O.,
conform Cartei U.O. şi, ca atare, reprezintă interesele întregii comunităţi academice. Calitatea
de membru al Senatului U.O. devine efectivă din ziua validării, conform R.O.A..
Art.9. Calitatea de membru al Senatului U.O. se pierde la:
- iniţiativa persoanei în cauză, prin demisie adresată Preşedintelui Senatului;
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- terminarea mandatului pentru care a fost ales;
- încetarea contractului de muncă cu Universitatea din Oradea;
- pierderea calităţii de membru al comunităţii universitare;
- absenţe nemotivate, în conformitate cu Carta U.O.;
- retragerea calităţii de membru al Senatului U.O., la propunerea C.E.D.U., pentru
abateri grave de la C.E.U.O..
Art.10. În cazul pierderii calităţii de membru al Senatului U.O., locul astfel vacantat
este ocupat de următoare persoană de pe lista de rezerve a facultăţii, în ordinea descrescătoare
a voturilor „pentru” obţinute. În cazul în care nu există rezerve se declanşează procedura de
ocupare a locului prin alegeri parţiale - conform Cartei U.O. şi a R.O.A..
Art.11. Membrii Senatului U.O. au următoarele drepturi, obligaţii şi atribuţii:
- să participe la şedinţele Senatului U.O. şi ale comisiilor permanente din care fac
parte şi să-şi exprime neîngrădit opiniile privind problemele supuse analizei în comisii şi
Senat;
- să participe prin vot deschis sau secret, după caz, la luarea deciziilor;
- să propună Senatului U.O. luarea în discuţie a unor probleme de interes major pentru
universitate;
- să reprezinte universitatea sau Senatul U.O. când sunt mandataţi în acest scop de
către Senatul universitar;
- să ceară convocarea Senatului U.O. în şedinţă extraordinară, în condiţiile prezentului
regulament;
- să interpeleze membrii B.P.S. în orice problemă cu privire la U.O..
- să informeze consiliile facultăţilor de care aparţin cu privire la subiectele propuse pe
ordinea de zi a şedinţelor de Senat - anterior şedinţelor acestuia;
- să transmită punctele de vedere ale facultăţii către B.P.S.
Secţiunea II - Structurile Senatului
Art.12. Structurile funcţionale şi organele de conducere ale Senatului universitar sunt:
Preşedintele Senatului, Cancelarul General, B.P.S., comisiile permanente şi de specialitate şi
preşedinţii acestora.
Art.13. Alegerea şi revocarea Preşedintelui Senatului se face în conformitate cu
prevederile R.O.A..
Art.14. Cancelarul General este numit, la propunerea Preşedintelui Senatului, şi este
validat prin vot direct şi deschis de către membrii Senatului. Cancelarul general poate fi
revocat la solicitarea Preşedintelui Senatului cu votul majorităţii absolute.
Art.15. (1) Biroul Permanent al Senatului este constituit din: preşedinte, cancelar
general, preşedinţii comisiilor permanente şi de specialitate, preşedintele şi vicepreşedintele
studenţilor în Senat.
(2) Preşedinţii comisiilor permanente şi de specialitate sunt propuşi de către
Preşedintele Senatului şi sunt validaţi, prin vot direct şi deschis, de către membrii Senatului
U.O.. Revocarea din funcţie se face la propunerea Preşedintelui Senatului cu votul majorităţii
simple.
Art.16. (1) La nivelul Senatului U.O. se pot constitui comisii de specialitate,
permanente şi temporare. Comisiile se stabilesc în funcţie de problemele specifice de
activitate. Comisiile permanente sunt prevăzute în Carta U.O., iar cele de specialitate şi
temporare se pot constitui la propunerea Preşedintelui Senatului. Activităţile comisiilor sunt
reglementate prin regulamente distincte şi specifice.
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(2) Conducerea fiecărei comisii este asigurată de un preşedinte care este membru al
Senatului U.O. În comisii pot fi incluse şi persoane care nu fac parte din Senat. Preşedintele
comisiei poate propune completarea comisiei cu noi membri. Propunerea se înaintează către
B.P.S. iar decizia se validează în Senat.
(3) Prorectorii, D.E. şi D.G.A. au statut de invitaţi permanenţi la şedinţele Comisiei
corespunzătoare.
Art.17. (1) Comisiile permanente ale Senatului universitar, stabilite pe activităţi de
specialitate, conform art. 208 alin.3 din Legea nr. 1/2011 (LEN) şi Cartei Universităţii din
Oradea sunt următoarele:
1. Comisia de Buget - Finanţe
2. Consiliul Cercetării
3. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
4. Comisia de Învăţământ
5. Comisia pentru Probleme Sociale şi Studenţi
6. Comisia de Relaţii Internaţionale şi Interne
7. Comisia de Strategie şi Reformă
(2) Principalele atribuţii ale comisiilor sunt înscrise în Carta Universităţii din Oradea;
(3) Comisiile îşi stabilesc structurile organizatorice şi modurile de funcţionare prin
regulamentele proprii aprobate de Senatul U.O.;
(4) Pentru deservirea interesului general al U.O. comisiile pot conlucra cu prorectorii
şi consiliile acestora pentru pregătirea unor proiecte de hotărâri ale C.A. şi Senatului
universitar;
(5) În baza art. 208, alin.3 din Legea nr.1/2011 (LEN) Senatul U.O. stabileşte Comisia
pentru valorificarea şi administrarea patrimoniului, ca o comisie de specialitate, cu
următoarele atribuţii: monitorizare şi control privind modul de funcţionare a serviciilor care
deservesc activităţile didactice şi de cercetare, activităţile din cămine, cantină şi bibliotecă,
activităţile serviciilor din cadrul Direcţiei general administrative, activităţile de administrare a
patrimoniului universităţii;
(6) În baza art. 208, alin.3 din Legea nr.1/2011 (LEN) Senatul U.O. stabileşte Comisia
de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control
managerial intern, având setul de misiuni înscrise în Codul Controlului Intern conform
OMFP nr. 946/2005;
(7) Fiecare membru al Senatului U.O., cu excepţia Preşedintelui şi Cancelarului
General, va face parte, cel puţin, dintr-o comisie permanentă sau de specialitate.
Art.18. Studenţii au cel puţin un reprezentant în toate comisiile permanente şi de
specialitate constituite la nivelul Senatului U.O..
Art.19. Atribuţiile Preşedintelui Senatului, ale Cancelarului General, ale B.P.S. şi ale
comisiilor Senatului sunt următoarele:
a) Preşedintele Senatului U.O.:
- coordonează întreaga activitate a Senatului U.O.;
- convoacă, organizează şi conduce şedinţele Senatului U.O.;
- stabileşte ordinea de zi a şedinţelor Senatului U.O.;
- stabileşte atribuţiile Cancelarului General;
- reprezintă Senatul U.O. în raporturile cu rectorul;
- încheie, în numele şi pentru Senatul U.O., contractul managerial cu rectorul
universităţii, după confirmarea acestuia prin ordin de ministru. Contractul de management va
fi elaborat de către comisiile permanente şi de specialitate (pe capitolele specifice
competenţelor) şi va purta girul şi răspunderea preşedinţilor acestora, care vor contrasemna
contractul, pentru a putea fi înaintat Preşedintelui Senatului şi rectorului. Contractul de
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management va fi corelat Planului strategic de dezvoltare instituţională şi Programului
managerial al rectorului.
- controlează activitatea rectorului, a C.A. şi a celorlalte funcţii şi structuri executive,
prin intermediul comisiilor permanente şi de specialitate, pe care le coordonează;
- reprezintă Senatul U.O. în raporturile inter-instituţionale naţionale şi internaţionale;
- propune Senatului U.O. demiterea rectorului, în condiţiile legii şi pe baza procedurii
dedicate, inclusă în R.O.A.;
- îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin legislaţia naţională sau hotărârile Senatului.
b) Cancelarul General:
- răspunde de centralizarea în format electronic şi clasic a documentele care se
prezintă în şedinţele Senatului, de redactarea hotărârilor care rezultă în urma dezbaterilor, şi
de redactarea convocatorului şedinţelor;
- urmăreşte realizarea hotărârilor adoptate de Senat;
- asigură transmiterea hotărârilor adoptate de Senat către rector, prorectori, decani,
şefii de servicii şi responsabilul cu site-ul de Internet al U.O..
- asigură comunicarea instituţională a Senatului U.O cu membrii comunităţii
universitare;
- îndeplineşte alte responsabilităţi stabilite de Preşedinte.
c) B.P.S.
- analizează şi propune spre aprobare regulamentele de funcţionare ale comisiilor;
- distribuie comisiilor senatului, spre analiză, iniţiativele legislative sau alte
documente care intră în competenţele Senatului;
- asigură funcţionarea operativă a Senatului universitar între şedinţele acestuia;
d) Comisiile Senatului:
- analizează materialele repartizate de către B.P.S. şi întocmesc rapoarte pe care le
prezintă B.P.S. sau plenului Senatului, după caz, în vederea elaborării hotărârilor de senat;
- controlează activitatea conducerii executive a instituţiei de învăţământ superior şi a
Consiliului de Administraţie. Modalitatea de exercitare a atribuţiilor de control se prevede în
Procedura privind controlul activităţii rectorului, a consiliului de administraţie şi a celorlalte
funcţii şi structuri executive.
- pot oferi expertiză de specialitate, la solicitarea C.A..
Secţiunea III - Funcţionarea Senatului
Art. 20. Senatul universitar funcţionează prin activităţi în plen, prin lucrări în cadrul
comisiilor permanente şi de specialitate şi prin activităţi ale Biroului Permanent al Senatului.
Funcţionarea Senatului U.O., între două şedinţe, este asigurată de B.P.S..
Art.21. Adoptarea unei H.S. se face respectând următoarele etape:
a) transmiterea, către Preşedintele Senatului, a propunerilor de modificare,
elaborare, adoptare sau aprobare a unui act normativ. Propunerile se fac în conformitate
cu legislaţia în vigoare, de către C.A. sau oricare membru al Senatului U.O.;
b) în urma analizei în cadrul B.P.S., dacă e cazul, se face repartizarea
documentelor către comisii, în funcţie de specificul acestora. Totodată vor fi stabilite
termenele până la care comisiile trebuie să elaboreze rapoartele asupra acestor
propuneri normative.
c) recomandările sau punctele de vedere ale comisiilor se adoptă cu majoritatea
simplă a membrilor comisiilor. Lucrările comisiilor se consemnează în caietul de
procese verbale al comisiei de către un secretar al comisiei şi sunt semnate de către
acesta şi preşedintele comisiei. Recomandările, rapoartele, sau punctele de vedere ale
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comisiei sunt redactate şi prezentate în Senatul universitar de către preşedintele comisiei
sau alt raportor desemnat de acesta.
Art.22. În Senatul Universităţii au drept de iniţiativă normativă:
a) C.A., prin rector sau locţiitorul acestuia;
b) orice membru al Senatului.
Art.23. Iniţiativa normativă este un document cu formă scrisă, precedat de o Expunere
de Motive, în acord cu contextul legal, cu Carta U.O. şi cu R.O.F. al Senatului şi formulat în
termenii specifici reglementărilor, în articole şi paragrafe clare şi distincte.
Art.24. B.P.S. poate solicita iniţiatorilor un Studiu de Impact şi/sau o sesiune de
consultări publice cu comunitatea academică.
Art.25. (1) Documentul iniţiat - împreună cu Documentele anexe - se depune în
format tipărit la Registratura Universităţii şi se transmite în format electronic spre Cancelarul
General împreună cu numărul de înregistrare la Registratura Universităţii.
(2) Corectitudinea formală a materialelor este certificată de Cancelarul General al
Senatului.
(3) În cazul în care materialele depuse sunt incomplete (inclusiv ne-depunerea în
format electronic a iniţiativei), Cancelarul General anunţă în scris iniţiatorii cu privire la
neconformităţile documentului depus şi la imposibilitatea de a urma parcursul spre dezbatere
şi aprobare.
(4) Faţă de situaţia creată, iniţiatorii îşi pot retrage documentul definitiv sau şi-l pot
retrage şi completa.
(5) Materialul complet şi corect formal este înaintat B.P.S. de către Cancelarul
General. După o primă analiză în B.P.S., Preşedintele Senatului supune la vot intrarea în
dezbatere a documentului. Preşedintele Senatului are drept de veto în această fază.
(6) B.P.S. stabileşte Calendarul de analiză în Senat.
(7) B.P.S. decide care Comisie a Senatului va prelua materialul spre analiză şi spre
întocmirea unui Raport de fond.
(8) B.P.S. decide asupra formulei de comunicare publică a iniţiativei.
(9) Raportul final al Comisiei din Senat, împreună cu rapoartele parţiale ale altor
Comisii, considerate de Comisia titulară drept semnificative, cu amendamentele propuse aici,
vor fi înaintate B.P.S., sau, după caz Cancelarului General, în termenul stabilit. Materialele
înaintate vor conţine obligatoriu şi varianta electronică.
(10) Preşedintele iniţiază trecerea materialului pe Ordinea de zi a plenului Senatului.
(11) În cazuri excepţionale, Preşedintele îşi poate lua răspunderea pentru trecerea unor
materiale pe ordinea de zi, în procedură de urgenţă.
(12) Orice membru al Senatului poate propune amendamente. Propunerile se
adresează, de regulă în scris, Preşedintelui Senatului.
(13) Amendamentele propuse sunt centralizate de Cancelarul General al Senatului.
(14) Cancelarul General certifică iniţiatorilor dacă amendamentele sunt corecte formal
şi propune Preşedintelui dezbaterea lor în plen.
(15) Preşedintele decide asupra dezbaterii în plen a amendamentelor care nu se
suprapun, prin conţinut, obiectului iniţiativei.
(16) De regulă, plenul Senatului primeşte forma finală a iniţiativei, a raportului şi a
amendamentelor, cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţă.
(17) Plenul Senatului dezbate fiecare document (iniţiativă, amendament).
(18) Preşedintele Comisiei, care a scris raportul, decide dacă amendamentele propuse
pot fi asumate direct. Asumarea este comunicată Senatului.
(19) Senatul aprobă cu majoritate simplă orice document, cu excepţia Cartei U.O. şi a
documentelor referitoare la strategia generală sau sectorială a universităţii care se adoptă cu
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majoritate de două treimi şi cu avizul consultativ al rectorului, sindicatelor şi asociaţiilor
profesionale şi studenţeşti din Universitate.
(20) În cazul în care Preşedintele Comisiei consideră că amendamentele din plen
schimbă natura raportului şi că, faţă de noua situaţie, are nevoie de o nouă analiză, el va
întocmi un nou raport.
(21) Noul raport va fi analizat în plen şi va fi supus votului.
Art.26. (1). Senatul Universităţii din Oradea se întruneşte în şedinţele ordinare şi
extraordinare. Şedinţe ordinare se desfăşoară, de regulă, bilunar.
(2). Senatul este convocat de Preşedintele Senatului, de rectorul Universităţii sau la
cererea scrisă a cel puţin 1/3 din numărul senatorilor, înregistrată la Registratura Universităţii.
(3). Convocarea senatorilor se face în scris şi prin email, la adresa comunicată de
aceştia. Senatorii au obligaţia de a comunica, de îndată, în scris B.P.S. modificarea adresei de
email.
(4). Convocarea se realizează cu cel puţin 3 zile înaintea datei şedinţei Senatului, prin
convocator transmis la facultăţi, telefonic la secretariatele facultăţilor şi prin poşta electronică
(fiecărui membru înscris în grupul senat_anunturi@uoradea.ro). Totodată se vor transmite
membrilor Senatului şi materialele ce urmează a fi dezbătute în cadrul şedinţei pentru care se
realizează convocarea.
Art.27. (1) Şedinţa Senatului U.O. este condusă de Preşedintele Senatului pe baza
unui document public numit „Ordinea de zi”.
(2) Ordinea de zi este stabilită de către Preşedinte pe baza prelucrării propunerilor
scrise adresate Senatului U.O.. Propunerile vor fi depuse la Registratura U.O. (în format
clasic, pe hârtie, semnate şi ştampilate şi în format electronic) având menţiunea „În atenţia
Preşedintelui Senatului U.O.”, cu cel puţin patru zile lucrătoare înainte de desfăşurarea
şedinţei, în caz contrar acestea fiind trecute pe ordinea de zi a şedinţei următoare.
Art.28. Şedinţele Senatului, de regulă, nu sunt publice. Preşedintele Senatului poate
invita la şedinţele Senatului rectorul, alţi membri din C.A. sau persoane din afara acestuia,
prezenţa lor fiind supusă în prealabil aprobării Senatului.
Art.29. Desfăşurarea şedinţelor Senatului U.O. necesită o participare minimă de 2/3
din numărul membrilor. Fiecare membru al Senatului poate avea, la acelaşi subiect dezbătut,
de regulă, o singură intervenţie limitată la 5 minute.
Art.30. Conform LEN, hotărârile Senatului se iau cu majoritatea simplă a celor
prezenţi cu excepţiile prevăzute prin lege sau reglementări interne.
Art.31. (1) Prezenţa la şedinţele Senatului se consemnează în listele de prezenţă prin
semnăturile membrilor sau ale delegaţilor. Participarea delegaţilor la şedinţe se face pe baza
unui document semnat de către Decanul Facultăţii, dar nu motivează absenţa titularului.
Motivarea absenţei se face în termen de cel mult două săptămâni, prin documente
justificative, depuse la biroul Preşedintelui Senatului, semnate de Decanul Facultăţii.
(2) In urma cumularii unui număr de 3 absenţe nemotivate pe an universitar de la lucrările
comisiei de specialitate, preşedintele acesteia propune Preşedintelui Senatului Universităţii
excluderea din comisie şi înlocuirea lui cu un membru din Senatul universitar sau din afara
Senatului. Propunerile de excludere şi cele de înlocuire se supun validarii Senatului.
Art.32. Votul membrilor Senatului U.O. se exprimă în plenul Senatului. Votul poate
deschis sau secret. Pentru votul secret se folosesc buletine de vot. Modul de votare este în
conformitate cu prevederile legale sau în conformitate cu prevederile articolului următor.
Delegaţii participă la stabilirea cvorumului dar nu pot vota.
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Art.33. La propunerea Preşedintelui şi în conformitate cu prevederile legale, Senatul
hotărăşte înaintea declanşării procedurii de vot modalitatea care urmează a fi folosită
stabilind, totodată, şi comisia de numărare a voturilor (dacă este cazul).
Art.34. Pe parcursul votării, membrii Senatului U.O nu au dreptul să ia cuvântul
referitor la subiectul supus votului.
Art.35. Punctele prevăzute pe ordinea de zi a Senatului, cu excepţia audierii unor
informări sau conferinţe, se finalizează prin:
- hotărâri;
- comunicate referitoare la probleme şi evenimente de importanţă majoră pentru
Universitate.
Art.36. În urma şedinţelor va fi întocmit în baza procesului verbal un material,
intitulat "Hotărâri ale Senatului Universităţii din Oradea Nr. .. ", care se va distribui rectorului
prorectorilor, decanilor şi şefilor de servicii, aceştia având obligaţia să informeze colectivul,
să prelucreze şi să ia toate măsurile de aplicare a hotărârilor Senatului, fiind responsabili de
ducerea la îndeplinire acestora. Materialul va fi semnat de Preşedintele Senatului,
contrasemnat de Cancelarul General şi va purta viza Oficiul Juridic. Acesta va fi publicat şi
pe site-ul universităţii.
Art.37. În baza documentului "Hotărâri ale Senatului Universităţii din Oradea Nr...",
vor fi emise decizii (acolo unde se impune) care vor stabili responsabilităţile şi termenele
concrete pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.
Art.38. La şedinţele C.A. şi ale Consiliilor facultăţilor, vor fi obligatoriu cuprinse pe
ordinea de zi, problemele discutate în Senat cu menţionarea hotărârilor luate şi vor fi stabilite
responsabilităţile şi modalităţile de ducere la îndeplinire a acestora. Consiliile facultăţilor nu
pot lua decizii care să contravină legislaţiei, Cartei U.O., H.S. sau reglementărilor în vigoare.
Art.39. Reprezentanţii mass-media pot participa la lucrările Senatului U.O. în
condiţiile Art.28 al prezentului regulament.
Secţiunea IV - Dispoziţii finale
Art.40. Modificarea prezentului Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Senatului U.O. se face la propunerea Preşedintelui sau la iniţiativa a 1/3 din membrii
Senatului.
Art.41. Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării sale.
Art.42. În situaţia în care există omisiuni în prevederile legale sau prevederile legale
permit interpretări (generate de inadvertenţe, contradicţii etc.), Senatul universitar va adopta,
prin votul direct al majorităţii absolute a membrilor, o H.S. care să reglementeze poziţia
acestuia.
Data aprobării
26.03.2012

Actualizat în: 29.10.2012
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