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Regulamentul de Organizare și Funcționare a SENATULUI 

Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale“ 

București 

 

 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1 

(1) Senatul reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi 

deliberare din universitate. Senatul funcţionează pe baza principiilor autonomiei 

universitare, libertăţii academice şi transparenţei, în conformitate cu Legea 

Educației Naționale. 

(2) Adresa oficială a Senatului UNATC este: 

Senatul UNATC „I.L. Caragiale“ 

str.Matei Voievod 75-77 

București, sector 2, cod poştal 021452 

Tel. +40-21-2525665; +40-21-252 7457; 

e-mail: senat@unatc.ro 

 

Art.2 

Senatul este format din reprezentanţi ai cadrelor didactice titulare, ai cercetătorilor 

titulari în UNATC şi din reprezentanţi ai studenţilor UNATC. 

 

Art.3 

(1) Senatul se constituie prin alegeri, organizate în baza Legii Educaţiei Naţionale 

(Legea nr.1/2011), a reglementărilor cadru emise de Ministerul Educaţiei Naționale 

și Cercetării Științifice şi a reglementărilor interne în materie ale UNATC. 

(2) Durata unei legislaturi este de 4 ani. 

(3) În cazul în care un mandat de senator devine vacant, se procedează la înlocuirea 

respectivului senator cu următorul clasat pe lista de rezultate a alegerilor pentru 

Senat (la fiecare Facultate), în ordinea voturilor. Dacă această procedură nu poate 

fi îndeplinită, se procedează la organizarea de alegeri parțiale. 
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Art.4 

(1) Mandatele obţinute prin alegerile la termen au durata de 4 ani. 

(2) Mandatele obţinute pe parcursul legislaturii, prin înlocuire sau prin alegeri 

parţiale, au durata până la finele legislaturii. 

(3) Mandatul senatorilor cadre didactice sau cercetători încetează de drept la cerere 

sau atunci când senatorii îşi pierd calitatea de titulari în UNATC – respectiv când 

dobândesc poziţii incompatibile cu cea de senator.– Încetarea  la cerere (demisie) 

se va face în scris, motivându-se decizia luată aceasta fiind înaintată Senatului spre 

luare la cunoștință. (Hotărârea nr. 15 / 20.09.2016) 

(4) Mandatul senatorilor studenţi încetează de drept la cerere sau atunci când 

aceștia îşi pierd calitatea de student al UNATC – respectiv când dobândesc poziţii 

incompatibile cu cea de senator. 

 

II. ATRIBUȚIILE SENATULUI 

Art.5 

(1) Atribuţiile Senatului sunt următoarele: 

1.1. garantează libertatea academică şi exercită autonomia universitară; 

1.2. elaborează, adoptă și amendează Carta UNATC, în urma dezbaterii în 

comunitatea academică; 

1.3. stabilește planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile 

operaţionale, pornind de la proiectele propuse de Rector – prin aprobarea acestora 

în forma iniţială sau cu amendamente; 

1.4. stabileşte structura şi organizarea universităţii, pornind de la propunerea 

Consiliului de administraţie, prezentată de Rector – prin aprobarea acesteia în forma 

iniţială sau cu amendamente; 

1.5. stabileşte bugetul anual, pornind de la propunerea Consiliului de 

administraţie, prezentată de Rector – prin aprobarea acesteia în forma iniţială sau 

cu amendamente; 

1.6. dezbate şi aprobă execuţia bugetară întocmită şi prezentată în plen de 

Rector; 

1.7. adoptă Codul de etică şi deontologie, pornind de la un proiect propriu sau 

de la un proiect elaborat de Consiliul de administraţie; 

1.8. adoptă Codul de asigurare a calității, pornind de la un proiect propriu sau 

de la un proiect elaborat de Consiliul de administraţie; 

1.9. adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, cu 
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respectarea prevederilor Codului naţional al drepturilor şi obligaţiilor studentului, 

pornind de la un proiect propriu sau de la un proiect elaborat de Consiliul de 

administraţie; 

1.10. adoptă Metodologiile şi Regulamentele privind organizarea şi 

desfăşurarea proceselor din universitate, pornind de la proiecte proprii sau de la 

proiecte elaborate de Consiliul de administraţie; 

1.11. încheie contractul de management cu Rectorul; 

1.12. demite Rectorul în condițiile specificate în Contractul de management, în 

Carta universitară și în Legea Educației; 

1.13. în cazul revocării Rectorului de către Ministerul Educaţiei Naționale și 

Cercetării Științifice, desemnează un Prorector care să reprezinte universitatea şi 

care devine ordonator de credite; 

1.14. controlează activitatea Rectorului şi a Consiliului de administraţie prin 

comisiile de specialitate; 

1.15. validează numirile și rezultatele concursurilor publice pentru funcţiile de 

conducere din universitate; 

1.16. propune Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

înfiinţarea sau desfiinţarea de facultăţi şi aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea de 

departamente şi alte unităţi structurale interne; 

1.17. aprobă înfiinţarea de noi programe de studii şi încheierea acelor 

programe de studii care: 

a. nu se (mai) încadrează în misiunea universităţii și/sau nu sunt de 

interes pentru societate; 

b. nu pot fi susţinute la un nivel de calitate corespunzător; 

c. sunt ineficiente financiar; 

1.18. supervizează şi evaluează organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere; 

1.19. validează alegerile organizate în universitate; 

1.20. analizează şi aprobă Raportul Anual al Rectorului cu privire la starea 

universităţii; 

1.21. stabileşte normele de dimensionare a formaţiilor de studiu, pornind de la 

propunerea Consiliului de administraţie – prin aprobarea acesteia în forma iniţială 

sau cu amendamente; 

1.22. stabileşte normele de întocmire a Statelor de funcţii ale personalului 

didactic, de cercetare, didactic auxiliar şi nedidactic, pornind de la propunerea 
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Consiliului de administraţie – prin aprobarea acesteia în forma iniţială sau cu 

amendamente; 

1.23. stabileşte Criteriile şi Metodologiile de ocupare a posturilor didactice şi 

de cercetare, de menținere a calității de titular după împlinirea vârstei de pensionare 

– conform unei metodologii proprii, de conferire a calităţii de profesor emerit şi de 

acordare a gradaţiilor de merit, pornind de la propunerile comisiilor permanente ale 

Senatului sau de la propunerile Consiliului de administraţie, prin aprobarea acestora 

în forma iniţială sau cu amendamente; 

1.24. aprobă rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de 

cercetare, de conferire a calităţii de profesor emerit şi de acordare a gradaţiilor de 

merit, pornind de la propunerile Consiliului de administraţie – prin validarea acestora 

în forma iniţială sau cu amendamente; 

1.25. aprobă menținerea calității de titular după împlinirea  vârstei de 

pensionare; 

1.26. aprobă sancţionarea personalului cu performanţe profesionale slabe, 

pornind de la propunerile comisiilor permanente ale Senatului sau de la propunerile 

Consiliului de administraţie, prin aprobarea acestora în forma iniţială sau cu 

amendamente; 

1.27. aprobă proiectele de cooperare sau asociere pe plan naţional şi 

internaţional care implică participarea financiară a universităţii sau crearea de noi 

structuri proprii sau mixte ale acesteia; 

1.28. aprobă afilierea universităţii la organisme academice şi profesionale 

naţionale şi internaţionale; 

1.29. aprobă formarea de consorţii, respectiv fuziunea cu alte universităţi; 

1.30. acordă titlurile onorifice ale universităţii – Profesor Emerit, Doctor Honoris 

Causa etc.; 

1.31. îndeplineşte orice alte atribuţii, atunci când consideră că se află în faţa 

unei situaţii de forţă majoră; 

1.32. își dă acordul, în scris, pentru susținerea de către personalul titular de 

activități de predare și de cercetare în alte instituții de învățământ superior sau de 

cercetare; 

1.33. aprobă, pentru Școala Doctorală, comisiile de susținere a doctoratului, 

programarea susținerilor, validarea rezultatelor, întreruperi și prelungiri de studii; 

1.34. aprobă, după avizarea comisiilor de specialitate, regulamente și 

metodologii privind: 
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a. admiterea, organizarea și desfășurarea programelor de studii 

universitare, postuniversitare și de formare continuă; 

b. organizarea și funcționarea programelor de studii în acord cu 

standardele naționale și internaționale generale și specifice de calitate, 

conforme fiecărui ciclu universitar de învățământ; 

c. organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor din 

cadrul fiecărui ciclu de studii universitare; 

d. evaluarea și examinarea studenților; 

e. recunoașterea și echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii 

efectuate în țară sau în străinătate; 

f. evaluarea periodică a rezultatelor și performanțelor personalului 

didactic și de cercetare din universitate; 

g. taxele ce pot fi percepute, reducerea acestora și scutirea de plată; 

h. organizarea şi funcţionarea structurilor universitare; 

i. ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante; 

j. conferirea titlurilor de Doctor Honoris Causa şi de Profesor emerit;  

k. cuantificarea în ore convenționale a următoarelor activităţi didactice:  

- îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă; 

- îndrumarea elaborarării disertaţiilor de master; 

- îndrumarea elaborării tezelor de doctorat; 

- alte activități didactice, practice și de cercetare științifică înscrise în 

planurile de învățământ; 

- activități de evaluare; 

- activități de tutorat, consultații, îndrumarea studenților în cadrul 

sistemului de credite transferabile; 

- participarea la consilii și în comisii în interesul învățământului; 

l. evaluarea rezultatelor și performanțelor activităților didactice și de 

cercetare; 

m. activitatea profesională a studenților, precum și calendarul activităților 

educaționale specifice semestrelor academice de studiu, anual, cu cel 

putin trei luni înainte de începerea anului universitar; 

1.35. Aprobă, la propunerea Rectorului, înfiinţarea, funcţionarea, 

reorganizarea sau desfiinţarea structurilor de învăţământ, cercetare și creație 

artistică din UNATC; 
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1.36. Aprobă înfiinţarea de societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii şi 

acordarea dreptului de administrare şi folosinţă asupra activelor patrimoniale; 

1.37. Aprobă anual, cu cel puţin trei luni înainte de începerea anului universitar, 

structura anului, modularea activităţilor educaţionale specifice semestrelor 

universitare de studiu; 

1.38. Aprobă curriculumul programelor de studii universitare, astfel încât să 

maximizeze șansele obținerii calificării dorite; 

1.39. Aprobă anularea de către Rector a certificatelor sau diplomelor de studii, 

atunci când se dovedeşte că acestea s-au obţinut prin încălcarea prevederilor 

Codului de etică şi deontologie universitară; 

1.40. Aprobă anual programele de studii universitare de licenţă, masterat şi 

doctorat pe care le oferă UNATC, conform legii; 

1.41. Aprobă înfiinţarea dublelor specializări, a programelor de studiu în limbă 

străină. 

1.42. Aprobă, în situaţii speciale, la propunerea conducătorului de doctorat şi 

în limita fondurilor disponibile, prelungirea cu 1-2 ani a duratei programului de studii 

universitare de doctorat; 

1.43. Aprobă Statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare, precum 

şi numărul posturilor pentru personalul auxiliar didactic şi cel auxiliar de cercetare; 

1.44. Decide mărirea normei didactice săptămânale minime legale, cu 

respectarea standardelor de asigurare a calităţii, fără a depăşi limita maximă 

prevăzută de lege; 

1.45. Aprobă o reducere a normei didactice pentru personalul care exercită o 

funcţie de conducere în cadrul universităţii, de cel mult 30%, în condiţiile legii; 

1.46. Aprobă invitarea pe durată determinată a unor cadre didactice 

universitare şi a altor specialiști cu valoare, în calitate de cadre didactice asociate 

invitate, şi stabileşte în cazul persoanelor fără grad universitar gradul corespunzător 

performanţei, în conformitate cu standardele naţionale; 

1.47. Decide continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după 

pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea 

de prelungire anuală, fără limită de vârstă; 

1.48. Aprobă acordarea anului sabatic, conform legii; 

1.49. Stabilește numărul posturilor didactice și de cercetare auxiliar, în funcție 

de bugetul instituției, al facultății, al programului de studii, al departamentului sau al 

școlii doctorale; 
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1.50. În urma constatării unor nereguli în desfășurarea concursurilor pentru 

ocuparea posturilor didactice sau auxiliare poate aplica sancțiuni specifice 

prevăzute într-o metodologie proprie, mergând până la demiterea directorilor de 

departament, a decanilor, sau a Rectorului; 

1.51. Aprobă standarde de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției, 

fără impunerea unor condiții de vechime, conform legii; 

1.52. Avizează componențaComisiei de etică universitară; 

1.53. Stabilește sancțiuni disciplinare, conform legii; 

1.54. Aprobă comisiile de analiză pentru investigarea abaterilor disciplinare a 

personalului didactic și de cercetare sau personalului administrativ, la propunerea 

Rectorului – prin aprobarea acestora în forma iniţială sau cu amendamente; 

1.55. Hotărăște salarizarea personalului didactic și de cercetare, conform 

legislației în vigoare. 

 

 

III. STRUCTURA ȘI ORGANIZAREA SENATULUI 

 

Art.6 

(1) Senatul UNATC este format dintr-un număr de 19 senatori, după cum urmează: 

- Facultatea de Teatru: 8 senatori cadre didactice și cercetători, 3 senatori 

studenți; 

- Facultatea de Film: 6 senatori cadre didactice și cercetători și 2 senatori 

studenți. 

(2) Cele 14 mandate de senatori cadre didactice şi cercetători se distribuie pe 

facultăți, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținut la alegeri. 

(3) Senatorii cadre didactice şi cercetători se stabilesc prin votul universal, direct şi 

secret al tuturor cadrelor didactice titulare reprezentate şi cercetătorilor titulari 

reprezentaţi. 

(4) Senatorii studenţi se stabilesc prin votul universal, direct şi secret, al tuturor 

studenţilor reprezentaţi. 

 

Art.7 

(1) Senatul este condus de un Preşedinte, ales prin vot secret de către membrii 

Senatului, din rândul acestora. 

(2) Poziţia de Preşedinte al Senatului nu este funcţie de conducere – Legea 1/2011 
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care instituie funcţiile de conducere din învăţământ nenominalizând-o printre 

acestea. De asemenea, ea nu reprezintă o funcţie publică, nefiind nominalizată ca 

atare în niciun nomenclator de funcţii publice. Prin urmare, poziţia de Preşedinte al 

Senatului nu prezintă niciun fel de incompatibilităţi în afara universităţii. 

(3) Poziţia de Preşedinte al Senatului este neremunerată. 

 

Art.8 

(1) Senatul îşi creează drept substructuri Comisii de specialitate. 

(2) Comisiile de specialitate sunt: 

1. Comisia pentru asigurarea calității învățământului; 

2. Comisia pentru asigurarea calității managementului universitar; 

3. Comisia pentru probleme studențești. 

(3) Numărul membrilor comisiilor de specialitate şi alte posibile comisii se aprobă 

de plenul Senatului, la propunerea oricărui senator. 

(4) Componenţa comisiilor Senatului se stabileşte prin vot deschis de către plenul 

Senatului, pornind de la propunerea Preşedintelui Senatului și poate fi aprobată în 

forma iniţială sau cu amendamente. 

(5) Rolul comisiilor de specialitate ale Senatului este de a genera propuneri de 

metodologii, regulamente, proceduri şi amendamente şi de a face studii, analize, 

audituri, controale asupra oricărui segment de activitate din universitate şi a oricărei 

entităţi – funcţionale sau de conducere – din cadrul universităţii. Materialele 

generate de comisiile Senatului sunt prezentate plenului Senatului şi, la decizia 

Preşedintelui Senatului sau la cererea oricărui senator susţinută prin vot de 

majoritatea membrilor Senatului, sunt supuse dezbaterii plenului. 

(6) Comisiile Senatului sunt conduse de către un Preşedinte, ales prin vot deschis 

de componenţii comisiei respective, dintre ei. 

(7) Atribuțiile Comisiei pentru calitatea învățământului sunt: 

a) analizează şi evaluează oferta educaţională a UNATC; 

b) analizează şi evaluează Planurile de învăţământ, programele de studii 

pentru ciclurile de licenţă şi masterat care concretizează oferta educaţională, 

în raport cu capacitatea instituţională şi cu standardele, criteriile şi indicatorii 

de calitate stabiliţi; 

c) propune Senatului acţiunile corective pe care le consideră necesare în 

scopul atingerii indicatorilor de performanţă; 

d) propune Senatului procedurile şi activităţile de evaluare cu privire la 
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capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi managementul calităţii 

ofertei educaţionale, ca elemente care stau la baza evaluării interne a calităţii 

educaţiei; 

e) identifică și analizează probleme de inserție profesională a absolvenților 

UNATC și formulează propuneri de îmbunătățire. 

f) avizează politicile de cercetare şi strategiile de cercetare pe termen lung, 

mediu şi scurt și le supune validării Senatului; 

g) avizează planurile şi programele de cercetare ştiinţifică și/sau creație 

artistică performantă şi inovare propuse anual de colectivele de cercetare și 

creație ale UNATC; 

h) avizează participarea colectivelor din cadrul UNATC la competiţiile 

organizate pentru acordarea de granturi de cercetare; 

i) avizează formarea de consorţii pentru obţinerea de granturi de cercetare; 

j) evaluează şi avizează lucrările de cercetare şi rapoartele privind activităţile 

de creație, inovare, cercetare; 

k) alte atribuții stabilite prin Regulamentul de funcționare al comisiei.  

(8) Atribuțiile Comisiei pentru calitatea managementului universitar sunt stabilite prin 

Regulament de membrii comisiei și sunt ulterior aprobate de Senat. 

(9) Atribuțile Comisiei pentru probleme studențești sunt stabilite prin Regulament de 

membrii comisiei și sunt ulterior aprobate de Senat. 

 

Art.9 

(1) Președintele Senatului, împreună cu președinții comisiilor de specialitate ale 

Senatului și un reprezentant al studenților senatori, desemnat de ei prin vot secret, 

din rândurile lor, constituie Biroul Senatului, entitate consultativă, fără drept 

decizional; 

 

Art.10 

În situaţii particulare, pe arii de competenţe care nu sunt acoperite de comisiile 

permanente, Senatul poate constitui comisii ad-hoc. 

 

IV. FUNCŢIONAREA SENATULUI 

 

Art.11 

(1) Activitatea Senatului se desfăşoară în şedinţe de plen, care pot fi ordinare (câte 
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una în fiecare lună) sau extraordinare (ori de câte ori e nevoie) şi în şedinţe ale 

comisiilor de specialitate. 

(2) Şedinţele de plen se convoacă de Preşedintele Senatului sau cu semnătura a 

cel puţin o treime din membrii Senatului; şedinţele comisiilor de specialitate se 

convoacă de preşedintele lor, de Preşedintele Senatului sau cu semnătura a cel 

puţin 50% din membrii lor. 

 

Art.12 

(1) Convocarea şedinţelor ordinare ale Senatului se face cu cel puţin 5 zile 

lucrătoare înaintea datei ţinerii lor. 

(2) Convocarea şedinţelor extraordinare ale Senatului, a şedinţelor Biroului 

Senatului şi a şedinţelor comisiilor permanente şi a celor ad-hoc se face cu cel puţin 

2 zile lucrătoare înaintea datei ţinerii lor. 

(3) Toate convocările se fac prin e-mail însoțit de confirmare de primire. 

Suplimentar, Preşedintele Senatului poate decide convocarea şi prin convocator cu 

semnături de luare la cunoştinţă asupra convocării şi / sau prin telefon. 

(4) Convocările sunt însoţite de ordinea de zi şi de eventualele materiale conexe 

şedinţei. Netransmiterea materialelor o dată cu convocarea dă dreptul senatorilor 

să solicite scoaterea de pe ordinea de zi a subiectelor la care ele se referă. 

 

Art.13 

(1) Şedinţele Senatului şi ale comisiilor permanente, precum şi ad-hoc sunt, de 

regulă, nepublice. 

2) Unele şedinţe pot fi, însă, publice, dacă Preşedintele Senatului, respectiv 

preşedinţii comisiilor permanente şi ad-hoc, după caz, le declară ca atare, o dată cu 

convocarea lor. 

(3) La şedinţele de Senat şi de comisii permanente şi ad-hoc nepublice pot participa, 

în calitate de invitaţi, la propunerea preşedinţilor forurilor respective şi cu aprobarea 

plenurilor lor, atunci când ordinea de zi o justifică, diferite persoane: reprezentanţi 

ai conducerii executive a universităţii, membri ai comunității academice, 

reprezentanţi ai organizaţiilor studenţeşti, reprezentanţi ai administraţiei publice 

locale şi/sau centrale, reprezentanţi mass-media, reprezentanţi ai mediului societal, 

etc. 

(4) Rectorul UNATC, Decanii (în cazul în care nu sunt deja aleși prin vot membri ai 

Senatului), Directorul General Administrativ, Consilierul juridic al UNATC și 
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Președintele onorific al UNATC  au calitatea de invitat permanent. (Hotarârea nr. 

17/ 26.10.2016). 

 

Art.14 

(1) Senatul și comisiile permanente, ca și cele ad-hoc, adoptă deciziile cu 

majoritatea simplă a membrilor prezenți, dacă prin lege, Cartă sau alte reglementări 

nu este prevăzută o majoritate absolută sau calificată. 

(2) Cvorumul şedinţelor Senatului, comisiilor permanente şi ad-hoc este de 2/3 din 

totalul membrilor lor. 

 

Art.15 

(1) Votul în Senat şi în comisiile permanente şi ad-hoc este deschis – dacă prin lege, 

Cartă sau alte reglementări nu este prevăzut votul secret. 

(2) Senatul poate hotărî folosirea votului secret în anumite cazuri. 

 

Art.16 

(1) Hotărârile Senatului se semnează de către Preşedinte. 

(2) Hotărârile Senatului se transmit, spre luare la cunoştinţă şi aplicare/conformare, 

forurilor de conducere executivă din universitate, de la toate nivelurile. 

(3) Hotărârile Senatului se fac publice prin postare pe site-ul universităţii la 

secțiunea „SENAT UNATC”. 

 

V. DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR SENATULUI 

 

Art.17 

(1) Şedinţele Senatului sunt conduse de Preşedintele Senatului sau, în absenţa 

acestuia, de un membru al Senatului desemnat de președinte. 

(2) La începutul fiecărei şedinţe, Preşedintele de şedinţă anunţă prezenţa. Dacă nu 

este întrunit cvorumul, şedinţa devine nulă de drept și se reprogramează pentru a 

doua zi, la ora 10:00. 

(3) Lipsa de cvorum se poate constata şi pe parcursul unei şedinţei, prin solicitarea 

de renumărare a celor prezenţi venită din partea oricărui membru al Senatului. În 

această situaţie, dacă nu poate fi restabilit cvorumul în 15 minute, şedinţa se 

încheie, urmând a fi reluată din stadiul respectiv conform procedurii de la alin.2. 
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Art.18 

Se aprobă ordinea de zi – în forma iniţială sau într-o formă amendată prin propuneri 

ale senatorilor care întrunesc sufragiile majorităţii simple a senatorilor prezenţi. 

 

Art.19 

(1) Se parcurge ordinea de zi punct cu punct, consemnându-se discuțiile și 

rezultatele votului în Caietul de procese verbale al Senatului. 

(2) Caietul de procese verbale al Senatului este accesibil oricărui membru al 

comunităţii academice, pe bază de cerere scrisă, depusă la Secretariatul Senatului 

UNATC, în vederea aprobării de către Preşedintele Senatului. Termenul în care 

Preşedintele Senatului este obligat să se pronunţe asupra cererii este de 2 (două) 

zile lucrătoare. 

 

Art.20 

(1) În ordinea de zi pot fi cuprinse inclusiv interpelări la adresa conducerii Senatului 

şi/sau la adresa uneia sau mai multora dintre persoanele cu funcţii executive în 

universitate. 

(2) Persoanele interpelate au obligaţia de a răspunde fie pe loc, verbal, fie în scris, 

prin intermediul Registraturii, într-un termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data 

interpelării. 

(3) Răspunsurile în scris vor fi prezentate plenului Senatului la proxima şedinţă de 

după recepţionarea lor, de către preşedintele de şedinţă. 

(4) În cazul în care Senatul consideră răspunsul în scris nesatisfăcător, el poate 

cere prezenţa persoanei interpelate la următoarea şedinţă de plen, pentru explicaţii 

suplimentare. 

 

 

 

VI. ADOPTAREA HOTĂRÂRILOR SENATULUI 

 

Art.21 

Proiectele de Hotărâri ale Senatului se iniţiază fie de către comisiile permanente ale 

Senatului, în urma însuşirii sugestiilor şi propunerilor unuia sau mai multor senatori, 

fie de către Consiliul de administraţie al universităţii, conform procedurii din Anexa 

1 – care face parte integrantă din prezentul Regulament. 
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Art.22 

Forma inițială a proiectelor de Hotărâri ale Senatului se transmite de către 

respectivul iniţiator Secretariatului Senatului. 

 

 

VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SENATORILOR 

 

Art.23 

(1) Senatorii au dreptul de acces la orice informaţii sau documente neconfidențiale 

ale Universităţii, conform legii, la nivel de persoană, precum şi de a face copii de uz 

intern ale acestor documente, dacă ele privesc chestiuni ce cad în competenţa 

Senatului. 

(2) Solicitările de documente sau informaţii se pot face atât direct, în timpul 

şedinţelor de Senat sau a lucrărilor comisiilor, cât şi în scris. În ambele situaţii, 

documentele şi/sau informaţiile se vor comunica în scris, în timpul cel mai scurt 

posibil, în interiorul unui termen de 7 (şapte) zile lucrătoare. 

(3) Senatorii se supun rigorilor comune ale legislaţiei privind lucrul cu informaţii 

clasificate şi cu informaţii confidenţiale privitoare la persoane şi păstrarea secretului 

profesional. 

 

Art.24 

(1) Senatorii au obligaţia de a furniza Secretariatului Senatului o adresă de e-mail 

şi un număr de telefon mobil, proprii. 

(2) Toate comunicările oficiale ale Senatului cu senatorii se vor face prin e-mail, 

respectiv cu ajutorul telefonului mobil. 

 

 

Art.25 

(1) Senatorii au dreptul şi obligaţia de a participa la toate fazele procesului 

decizional al Senatului, precum şi de a participa la reuniunile Senatului şi ale 

comisiilor cărora le aparţin. Aceste obligaţii preced celelalte obligaţii de serviciu din 

cadrul universităţii. 

(2) Secretariatele vor fixa orarele activităţilor de predare şi cercetare astfel încât ele 

să nu interfereze cu calendarul fixat în prealabil pentru activităţile Senatului şi 
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comisiilor permanente ale Senatului din care fac parte. 

(3) Studenţilor senatori le vor fi motivate absenţele datorate activităţilor Senatului şi 

comisiilor din care fac parte; 

(4) În cazul absentării de la activităţile Senatului, senatorii au obligaţia de a notifica 

în scris – prin e-mail sau telefonic – către Secretariatul Senatului motivele obiective 

ale absentării. 

 

Art.26 

Senatorii au dreptul să propună Senatului luarea în discuţie a oricăror probleme pe 

care le consideră de interes pentru universitate, în condiţiile prezentului 

Regulament. 

 

Art.27 

Senatorii au dreptul de a interpela în scris organele şi structurile Senatului, precum 

şi conducerea executivă a universităţii şi de a obţine răspunsurile în scris, în termen 

de 5 (cinci) zile lucrătoare. 

 

Art. 28 

(1) Senatorii au dreptul de a se exprima neîngrădit, în Senat şi în afara sa, asupra 

oricăror probleme, cu obligaţia de a respecta valorile universităţii, legile, Carta 

universităţii, Codul de etică si deontologie al universităţii și prezentul Regulament şi 

de a nu încălca în niciun fel libertăţile şi drepturile celorlalţi membri ai comunităţii 

academice. 

(2) Mandatul de senator se exercită fără nicio constrângere. 

 

 

 

 

VIII. SANCŢIUNILE SENATORILOR 

 

Art. 29 

(1) Echivalarea absențelor nemotivate cu absențele motivate se realizează după 

următorul criteriu: 1 absență nemotivată = 2 absențe motivate. 

(2) La acumularea unui număr total de absențe motivate și nemotivate echivalente 

cu 3 absențe nemotivate (sau 6 absențe motivate) într-un an universitar de la 
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lucrările Senatului, senatorul va primi din partea Președintelui Senatului un 

avertisment scris. 

(3) La a patra absență nemotivată, sau la următoarele două absențe motivate, 

respectivul membru al Senatului va fi considerat demisionar din oficiu, notificat în 

scris de către Președintele Senatului și se va recurge la înlocuirea sa, conform 

Articolului 3 din prezentul regulament. 

 

 

IX. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 30 

Anexa 1 și Anexa 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament. 

 

Art. 31 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa extraordinară a Senatului UNATC 

din data de 13 aprilie 2016, intrând în vigoare cu această dată. 
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ANEXA 1 

 

PROCEDURĂ PRIVIND INIȚIEREA PROIECTELOR DE 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI UNATC 

 

 

I. Proiecte inițiate de comisiile permanente ale Senatului 

I.1.  Proiectele de Hotărâri ale Senatului iniţiate de comisiile permanente ale 

Senatului sunt transmise de către Secretariatul Senatului, cu acceptul Preşedintelui 

Senatului, Consiliului de administraţie al universităţii – cu solicitarea de a-şi 

exprima punctul de vedere şi, eventual, de a face propuneri de amendare, într-un 

termen cuprins între 5 (cinci) şi 10 (zece) zile lucrătoare, de la caz la caz. 

Netransmiterea de către Consiliul de administraţie spre Secretariatul Senatului a 

punctului de vedere şi, eventual, a propunerilor de amendare în termenul fixat 

echivalează cu un punct de vedere favorabil şi cu lipsa oricărei propuneri de 

amendare. 

 

I.2. Secretariatul Senatului transmite punctul de vedere şi eventualele propuneri 

de amendamente ale Consiliului de administraţie, respectiv agrearea tacită de 

către acesta a proiectului, Comisiei permanente a Senatului iniţiatoare a proiectului. 

Comisia permanentă a Senatului iniţiatoare a proiectului analizează punctul de 

vedere şi eventualele propuneri de amendamente ale Consiliului de administraţie 

și redactează varianta propusă spre aprobare, propunerea-proiect, pe care o 

transmite apoi Secretariatului Senatului. 

 

I.3. Secretariatul, cu acceptul Preşedintelui Senatului, transmite această 

propunere-proiect către toţi senatorii, cu solicitarea de a-şi exprima punctul de 

vedere şi, eventual, de a face propuneri de amendare, într-un termen specificat, 

cuprins între 5 (cinci) şi 10 (zece) zile lucrătoare, de la caz la caz. Netransmiterea 

de către senatori, la Secretariatul Senatului, a punctului de vedere şi, eventual, a 

propunerilor de amendare în termenul fixat echivalează cu un punct de vedere 

favorabil şi cu lipsa oricărei propuneri de amendare. 

 

I.4. Comisia permanentă a Senatului iniţiatoare a proiectului analizează punctele 

de vedere şi eventualele propuneri de amendamente ale senatorilor, generează o 
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nouă versiune a proiectului pe care o transmite Secretariatului. Secretariatul 

Senatului transmite proiectul în versiunea amendată către senatori, atunci când 

acesta este inclus de Preşedinte pe ordinea de zi, către toţi senatorii, în ziua 

convocării şedinţei de Senat. 

 

I.5. În plenul Senatului, preşedintele de şedinţă asigură, mai întâi, posibilitatea 

unor dezbateri generale asupra proiectului, apoi parcurge proiectul articol cu articol, 

asigurând posibilitatea dezbaterilor şi amendărilor la acest nivel şi, generând astfel, 

pas cu pas, versiunea finală a proiectului, supunând la vot proiectul cu 

amendamentele votate, în ansamblul său. 

 

 

 

II. Proiecte inițiate de Consiliul de Administrație al UNATC 

II.1. Proiectele de hotărâri ale Senatului iniţiate de Consiliul de administraţie al 

universităţii sunt transmise de către Secretariatul Senatului, cu acceptul 

Preşedintelui Senatului, Comisiei permanente a Senatului în materie, cu solicitarea 

de a-şi exprima punctul de vedere şi, eventual, de a amenda proiectul, într-un 

termen cuprins între 5 (cinci) şi 10 (zece) zile lucrătoare, de la caz la caz, generând 

versiunea de lucru. Netransmiterea de către Comisia permanentă a Senatului în 

materie, la Secretariatul Senatului, a punctului de vedere şi, eventual, a propunerilor 

de amendare, în termenul fixat echivalează cu un punct de vedere favorabil şi cu 

lipsa oricărei propuneri de amendare. 

 

II.2. Secretariatul, cu acceptul Preşedintelui Senatului, transmite versiunea de 

lucru a proiectului către toţi senatorii, cu solicitarea de a-şi exprima punctul de 

vedere şi, eventual, de a face propuneri de amendare, într-un termen specificat, 

cuprins între 5 (cinci) şi 10 (zece) zile lucrătoare, de la caz la caz. Netransmiterea 

de către senatori, la Secretariatul Senatului, a punctului de vedere şi, eventual, a 

propunerilor de amendare în termenul fixat echivalează cu un punct de vedere 

favorabil şi cu lipsa oricărei propuneri de amendare. 

 

II.3. Secretariatul Senatului transmite punctele de vedere şi eventualele propuneri 

de amendamente ale senatorilor, respectiv agrearea tacită de către aceştia a 

proiectului, Comisiei permanente a Senatului în materie. Aceasta analizează 
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punctele de vedere şi eventualele propuneri de amendamente ale senatorilor, 

generează versiunea finală a proiectului şi o transmite Secretariatului. 

 

II.4. Secretariatul Senatului, cu acceptul Preşedintelui, transmite versiunea finală 

a proiectului, atunci când acesta este inclus de Preşedinte pe ordinea de zi, către 

toţi senatorii. În plenul Senatului, preşedintele de şedinţă asigură, mai întâi, 

posibilitatea unor dezbateri generale asupra proiectului, apoi parcurge proiectul 

articol cu articol, asigurând posibilitatea dezbaterilor şi amendărilor la acest nivel şi, 

generând, astfel, pas cu pas, versiunea finală, iar apoi supune la vot proiectul cu 

amendamentele votate, în ansamblul său. 
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ANEXA 2  

Documentele, regulamentele și metodologiile universitare aprobate sau 

validate de Senat 

 

1. Carta UNATC  

2. Organigrama UNATC 

3. Contractul de management al universității 

4. Planul strategic de dezvoltare instituţională  

5. Planul operaţional anual  

6.Codul de asigurare a calităţii  

7.Codul de etică şi deontologie universitară  

8.Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor  

9.Regulamentul de organizare şi funcţionare a  Senatului  

10.Regulamentul de organizare şi funcţionare a  Consiliului de administrație 

11.Regulament de organizare și funcționare a Consiliului I.O.S.U.D. 

12.Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Facultății de Film  

13.Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Facultății de Teatru 

14.Regulamente de organizare și funcționare a departamentelor academice din 

Facultatea de Film 

15.Regulamente de organizare și funcționare a departamentelor academice din 

Facultatea de Teatru  

16.Regulamente de organizare și funcționare a departamentelor instituționale și a 

direcțiilor de specialitate universitare (conform organigramei)  

17.Regulamentul de organizare și funcționare a Studioului de producție și creație 

cinematografică  

18.Regulamentul de organizare și funcționare a Studioului de producție și creație 

teatrală 

19.Regulamente de organizare și funcționare a direcțiilor și serviciilor administrative 

(conform organigramei) 

20.Regulamentul privind admiterea la studiile universitare de licență  

21.Regulamentul privind admiterea la studiile universitare de masterat 

22.Regulamentul privind admiterea la studiile universitare de doctorat  

23.Metodologia de evaluare și examinare a studenților Facultății de Film – ciclul 

licență  
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24. Metodologia de evaluare și examinare a studenților Facultății de Film – ciclul 

master 

25. Metodologia de evaluare și examinare a studenților Facultății de Teatru – ciclul 

licență 

26. Metodologia de evaluare și examinare a studenților Facultății de Teatru – ciclul 

master 

27.Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a 

studiilor de licență – Facultatea de Film  

28.Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a 

studiilor de licență – Facultatea de Teatru 

29.Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a 

studiilor de masterat – Facultatea de Film  

30.Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a 

studiilor de masterat – Facultatea de Teatru  

31.Regulament privind activitatea profesionala a studentilor Facultății de Film, 

precum si calendarul activitatilor educationale, specific semestrelor academice de 

studiu 

32.Regulament privind activitatea profesionala a studentilor Facultății de Teatru, 

precum si calendarul activitatilor educationale, specific semestrelor academice de 

studiu 

33.Metodologia privind sancționarea personalului cu rezultate profesionale slabe  

34.Metodologia privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 

35.Regulamentul privind acordarea titlului de Doctor Honoris Cauza și Profesor 

emerit  

36.Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a perioadelor de 

studii efectuate în ţară sau în străinătate 

37.Regulament privind taxele de studii și servicii academice  

38.Metodologia de evaluare periodică a rezultatelor şi performanţelor personalului 

didactic şi de cercetare din universitate  

39.Metodologia de cuantificare în ore convenționale a următoarelor activităţi 

didactice:  

 - îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă; 

 - îndrumarea elaborarării disertaţiilor de master; 

  -îndrumarea elaborării tezelor de doctorat;  
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  -alte activități didactice, practice și de cercetare științifică înscrise în planurile de   

învățământ; 

  -activități de evaluare; 

  - tutorat, consultații, îndrumarea studenților în cadrul sistemului de credite 

transferabile;  

  -participarea la consilii și în comisii în interesul învățământului;  

 


