
Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

REGULAMENT
DE ORGANTZARE 9r FUNCTIONARE

AL SENATULUI
UNIVERSITATII "AUREL VLAICU" DIN ARAD

R,02

Edilia: I Revizia: 2 Data intrdrii in vigoare:

Avizat:

ffi
\x ----^C'Er9\9i

1+ lcuuxa p."$

Tttqtu,r I
{Cabln,t clt:.r,r-.r, g;
lac.t.t'. 3 tt,t^ t, 2 . 

*/4:,.t.r. JJ),4i1t)L'

(3r. n,,,,',o$



Domeniul de aplicare: Prezentul Regutament se aplici membrilor Senatului
Universitifii ,,Aurel Vlaicu" din Arad.

Cuprins

Pagina de gardi ... ... ... 1

Cuprins....:;-.. ...........2

cAptroLull ............. ................3
Organizarea Senatului ............... .................3

sEcTtuNEA 1............ ....... 3

Constituirea gi atributiile Senatu1ui.......,...... .........3

Biroul Permanent al Senatu1ui................ ............. s

SECTIUNEA a 3-a...... .......6

Comisiile Senatului.. ..........6

cAptToLUL 1t...,........ .........,,,.,,.7
Activitatea Senatului...:............... .................7

sEcTtuNEA 1........... ..,.....7

Desf5gurarea lucrdrilor Senatului .......2

SECTIUNEAa2-a...... .......8

Ordinea de zi gi programul de lucru al Senatului ................ ..............,.... g

cAptToLUL ilt........... ................e
Statutul Senatorului................ .....................g

SECTIUNEA 1............ ....... I
Exercitarea mandatului de senator................ ...... g

SECTIUNE.Aa2-a..... ...... 10

constatarea conflictului de interese 9i a incompatibilitililor ................. 1o

SECTIUNEA a 3-a...... ..... 10

Absente.... ...... 10

Universitatea

I Vlaicu" din Ar

REGULAMENT
COD:
R02

Edilia: I

de organizare gi functionare
al Senatului Universititii "Aurel Vlaicu,,

din Arad

Revizia: 2

Ex, nr. Pagina: 2l 10



CAPITOLULl
Organizarea Senatului

sEcTruNEA 1

Constituirea gi atributiile Senatului

Art. 1. (1) Senatul universitar reprezinti comunitatea universitari din Universitatea ,,Aurel
Vlaicu" din Arad (UAV), garanteazi libertatea academici gi autonomia universitari gi este cel
mai inalt for de decizie 9i deliberare la nivelul universiti[ii.

(2) Senatul universitar igi desf5goari activitatea in conformitate cu prevederile Constitufiei
Rominiei, a Legii Educatiei Nationale nr. 112011 cu modificirile gi completdrile ulterioare, ile
cartei UniversitSfii,,AurelVlaicu" din Arad gi cu propriile reglementiii interne.

(3) HottrArile Senatului sunt definitive gi obligatorii pentru toate organismele executive,
administrative, pentru intreaga eomunitate universitari. Acestea pot fi modificate numai de citre
Senat.

4!. 2. (1) RespectAnd principiul reprezentativitS[ii, Senatul universitar este compus din
max.75o/o personal didactic Ai de cercetare titular gi din min. 25o/o EpreZentanli ai studenlilor.(2) Numdrul membrilor Senatului universitar, pentru mandatul in exerciliu respecti
principiul reprezentativitSlii, iar componenla sa este cea rezultati in urma alegerilor universitare.(3) Modificarea numirului de senatori, previzuti la aliniatul precedent, se
propune de citre Consiliul de Administra[ie pe baza numirului cadrelor didactice gi de cercetare
titulare gi a studentilor din facultiti gi se aprobi de citre senatul UAV.(4) Toti membrii cu drept de vot ai Senatului universitar, fArA exceplie, vor fi
stabiliti prin vot universal, direct gi secret al tuturor cadrelor didactice gi de- cercetare
titulare, din facultatea de care apa(in.

(5) ln conformitate cu princiful reprezentativitdlii, stabilit gi prin Carta universitari, fiecare
structurd a universititii apiruti in ultima HG va avea, in Senai, reprezentanli cadre didacticegi
de cercetare titulare gi reprezentanti ai studenlilor, pe cote- pd(i de reprezentare.

(6) Membrii Senatului universitar se aleg conform metodologiei de alegeri universitare.

Art. 3. (1) Mandatul Senatului este de 4 ani, dupi aceasti perioadi avAnd loc din nou
alegeri, confgrm Legii Educatiei Nationale nr.1l2O11 cu modificirile gi completdrile ulterioare gi a
Cartei universitare.

(2) Pentru studenfii senatori, mandatul acestora se incheie odati cu finalizarea
programului de studii universitare de licenli, master, doctorat sau la intreruperea studiilor
universitare.

(3) Locurile din Senatul universitar rimase libere din diferite motive, vor fi ocupate prin
alegeri partiale care se vor desfdgura in condiliile previzute Ia Art. 57 alin. 3, respectiv Rrt, SS
alin. 2 9i 3 din Carta _universitari gi a Metodologiei de desfSgurare gi organizare a alegerilor
pentru stry9!ryile gl functiile de conducere la Universitatea ,,Aurel VlaiCu" din Arad [entru
mandatul 2016-2020, astfel inc6t sI fie respectat principiul reprezentativitilii.

(4) Revocarea mandatului de senator se poate face:
(a) de drept, conform legii;
(b) in cazul pierderii catitdfii de titutar;
(c) suspendarea calititii de titular;
(d) in cazul abaterilor disciplinare sau a celor de la normele de eticd

profesionalS.
gi deontologie

Art. 4. (1) Senatul universitar igi alege, prin vot secret al membrilor acestuia, in prima
gedintd a Senatului nou ales, un pregedinte.
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(2) Pregedintele conduce gedintele Senatului gi reprezinti Senatul universitar in raporturile
cu rectorul.

(3) Pregedintele Senatului are urmitoarele atribulii:
a) reprezinti Senatulin relatia cu structurile de conducere din universitate gi cu alte institulii

din afara acesteia;
b) coordoneazi activitatea internd a Senatului universitar;
c) convoacS, la solicitarea rectorului sau a cel pulin 1/3 din membrii Senatului, gedinlele

Senatului universitar / Biroului Permanent al Senatului;
d) propune, cu consultarea rectorului, Ordinea de zi a gedin[elor Senatului universitar / Bi-

roului Permanent al Senatului;
e) conduce gedintele Senatului universitar / Biroului Permanent al Senatului;f) formuleazd concluziile dezbaterilor / deliberirilor din Senat / Biroul permanent al Senatu-

lui;
g) formuleazi / specifici propunerile de Hotir6ri de Senat / Biroul permanent al Senatului,

inaintea supunerii la vot;
h) coordoneazi exercitarea atribuliei Senatului universitar de acordare a titlurilor onorifice

ale Universit5lii, la propunerile Consiliului de administralie, ale Facultililor, Departamen-
telor, etc.;

i) indeplinegte alte atributii, stabilite de Senatul universitar / Biroul permanent al Senatului
in conformitate cu legislatia in vigoare 9i cu prevederile prezentului regulament.

Art. 5. Senatul universitar stabilegte Comisii de specialitate care igi desfigoari activitatea
pe baza legislatiei in vigoare, a Cartei universitare gi a unor regulamente proprii elaborate gi
aprobate de Senat.

Art, 6. (1) Senatul UAV are urmitoarele atribulii:
a) elaboreazi, adopt6, modificd gi revizuiegte, in condiliile legii gi in urma dezbaterii cu

comunitatea universitari, Carta universitard;
garanteazi libertatea academici gi autonomia universitari;
aprobi Codul de etici gi deontologie profesionali universitari;
d) aprobi Planul strategic de dezvoltare institulionali gi Planurile operalionale, la propu-
nerea rectorului;
aprobi, la propunerea rectorului gi cu respectarea legislalieiin vigoare, structura, organi-
zarea gi functionarea universitS[ii ;

aprobi Proiectul de buget gi Execufia bugetari;
adopti Regulamentul privind activitatea profesionald a studen[ilor, cu respectarea preve-
derilor legale in vigoare;

h) aprobi toate metodologiile gi regulamentele privind organizarea 9i functionarea
universitdtii;
incheie Contractul de management cu rectorul;
controleazi activitatea rectorului gi a Consiliului de administralie prin Comisii de speciali-
tate;

k) validdazi concursurile publice pentru funcfiile de decani gi director general administrativ;l) aprobd Metodologia de concurs gi rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului
didactic Ai de cercetare gi evalueazd periodic resursa umani;

m) aprobi cifrele de gcolarizare pe baza propunerilor facultifilor;
n) aprobd acordurile de asociere ale UAV cu alte institulii deinvd!5mAnt superior;
o) aprobd participarea UAV la structuri de tip conso(ionatin condiliile legii $i ate Cartei;p) aprobd aoordurile de colaborare internationali;
q) ?probd Tnfiin[area de societSfi comerciale, fundalii sau asocialii in condiliile legii gi ale

Cartei;
r) aprobi continuarea activititii cadrelor didactice, dupl pensionare, tn condiliile legii gi ale

Cartei;

b)
c)
d)

e)

0
s)

i)

i)
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s) aprobe, la propunerea rectorului,..sanclionarea personalului cu rezultate profesionale
slabe, in baza_metodologiilor proprii gi a legislalieihn vigoare;t) in termen de 5 zile lucrdtoare de'la data r&ocirii din fincfie a rectorului, are obligafia si
desemneze un prorector care reprezinti universitatea gi cire devine ordonator de creditepani la confirmarea unui nou rector de citre Ministrul de resort.

u) in termen de 3 luni de la revocarea din funcfie a rectoru]ui, finalizeazd procedurile de de-
semnare a unui nou rector, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, gi trimite spre
confirmare ministruluieducalieigi cercetiriigtiinlifice numel-e noului rlctor;v) acordd titlurile gtiinfifice onorifice- la propuneiea bonsiliului Facultilii sau Comisiilor Sena-
tului sau ale membrilor Senatului.

w) indeplinegte toate celelalte atribu[ii care rezulti din prevederile legislaliei in vigoare gi din
cuprinsul Cartei universitare.

(2) Senatul UAV poate fi convocat la cererea rectorului sau la cererea a cel pulin 1/3 din
membrii Senatului.

Art. 7. Senatul
de comisiile sale de
putin:

a)
b)
c)
d)
e)

0
s)
h)

UAV valideazi, anual celt3rziu in luna aprilie, inbaza referatelor realizate
specialitate Raportul rectorului privind starea universitdlii, care include cel

situafia financiari a universitdlii, pe surse de finanfare gitipuri de cheltuieli;
situatia programelor de studii;
situatia personalului instituliei;
situafia activititilor de cercetare;
situafia asiguririi calitifii activitililor din cadrul universitdlii;
situatia respectirii eticii universitare gi a eticii activitililor de cercetare;
situatia posturilor vacante;
situalia insertiei profesionale a absolvenlilor.

SECTTUNEA a 2-a
Biroul Permanent al Senatului

Art. 8. (1) Functionarea Senatului universitar intre doui gedinle este asiguratd de Biroul
nerm.a51.e1t. Biroul permanent al Senatului se constituie din: preiedinie, pregeoiilii comisiiloi despecialitate 9i un reprezentant al studenlilor.

(2) Activitatea Biroului Permanent ai Senatului este coordonati de pregedintele Senatului.
. (3) Biroul permanent al Senatului nu este organ deliberativ, astfel ca, in cadrul gedinletor

sale, nu se adopti HotirAri.

. .- -(1) 
Prin exceptie de la prevederile alin.3, Biroul Permanent al Senatutui poate adoptahotdrari,.doar cu aprobarea prealabild a plenului Senatului universitar in perioada v'acanletor ji asirbito.rilor legale saY 1l alte situalii stabilite de senat, cu informarJa pnnutui Senatuluiuniversitar la prima gedinli a acestuia.

(5) Comisiile permanente ale Senatului universitar sunt conduse de citre un pregedinte
numit de. Pregedintele Senatului universitar, din cadrul membrilor Comisiei. pregedinfii cohrisiitorpot conduce gedinlele biroului permanent g.i 3lg plenului Senatului universitar prin rotalie, incazul absentei motivate a pregedintelui Sendtului.(6) Reprezentantul studenfilor este propus de cdtre studenlii membri in senat.

Art' 9' (1) Pregedintele Senatului poate fi revocat de cdtre Senat in cazul Tncalcirii gravesau repetate a indatoririlor sale. Procedura revocirii poate fi iniliati in scris gi cu indiiarea
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motivelor acesteia de cel pufin o treime din numirul senatorilor. Revocarea pregedintelui
Senatului se adopti cu doui treimi din numirul total al membrilor Senatutui univei-sitir.In caz
de vacantare a funcfiei de pregedinte al Senatului, aceasta va fi indeplinit5, pdni la alegerea
noului pregedinte, de citre un membru al Biroului Permanent, ales prin vot secret, cu majoritatea
acestora.

(2) Preg_edintele unei Comisii de specialitate poate fi revocat din funclie la propunerea
Pregedintelui Senatului cu consultarea Senatului.

(3) Calitatea de pregedinte al Senatului se pierde in condiliile:
- art. 9.(1);
- demisie'
- pierderea calitd[ii de senator sau incompatibilitate;
- deces.

Art. 10. Pregedintele Senatului prezinti in gedinlele ordinare, daci este cazul, activitatea
Biroului Permanent de la precedenta gedinld a senatului universitar.

SEGTIUNEA a 3-a

Gomisiile Senatutui
Art. 11. (1) Senatul universitar stabilegte Comisii de specialitate, care in limitele legii,

controleazi gi monitorizeazd activitatea conducerii universitilii gi a Consiliului de AdministralTe.
Acestea, denumite in baza competenlelor pe care re au, sunt urmitoarele:

a) Comisia academici;
b) Comisia buget-finan[e-patrimoniu;
c) Comisia socialS;
d) Comisia de strategie gi reformi;
e) Comisia de cercetare gtiintifici gicalitate.
(2) Atribufiile Comisiilor de specialitate sunt acelea de a intocmi referate gi rapoarte, care

se stabilesc punctual de citre Senatul universitar, in funclie de legislalia in vigoare 9i de Carta
UAV, cu privire la activitatea curenti a UAV 9i firi a se suprapune in vreun tJt cu competenlele
gi atributiile structurilor sau funcfiilor de conducere sau controidin cadrul UAV.

(3) Comisiile de specialitate ale Senatuluifunclioneazl in mod legal, in cvorum de 50% +
1, gi iau hotdrarile cu majoritatea simpli a efectivurui ceror prezenfi.

(4) Fiecare Pregedinte de Comisie de specialitate is,i atege un vicepregedinte qi un
secretar care nu pot face parte din aceeagi facultate.

(5) Periodic, aceste Comisii de specialitate prezinti rapoarte de monitorizare care stau la
baza rezolu[iilor Senatului universitar.

Art. tZ. (1) Numirut de membri din
aproximativ egal.

fiecare Comisie de specialitate trebuie sd fie

(2) Fiecare membru al Senatului universitar trebuie si faci parte dintr-o comisie de
specialitate.

(3) Comisiile de specialitate vor avea in componenlS gi reprezentanli ai studenlilor.
(4) Pregedintele comisiei de specialitate are urmitoaiele atribufii:

a) reprezintl Comisia in raporturile cu Biroul Permanent al Senafului gi cu celelalte Comisii;b) convoacd gedinfele Comisiei;
c) conduce gedin[ele Comisiei, conform normelor stabilite in Regulamentul Senatului uiver-

sitar;
d) propune ca la lucrdrile Comisiei si participe gi alte persoane din afara acesteia, daci

apreciazi ci este necesar;
e) participd la lucririle celorlalte Comisii care examineazd probleme ce prezinti importanfi

pentru Comisia pe care o conduce;

Editia: I



0 asigura reprezentarea Comisiei de specialitate in raporturile acesteia cu Senatul univer-
sitar gi cu celelalte Comisii;

g) semneazi Rapoartele gi celelalte acte elaborate de Comisie;
h) prezinti in plenul Senatului, hotdrArile luate in Comisii cu privire la modificirile regula-

mentelor existente 9i noile regulamente specifice sau hotir6ri elaborate in Comisii.
(5) Pregedintii_Comisiilor de specialitate, membrii Biroului Permanent al Senatului pot

inlocui Pregedintele senatului uAV, in condifiile impuse de neeesitate.

^ Art. 13. (1) Pentru repartizarea in cadrul unei Comisii de specialitate, fiecare membru al
Senatului, va depune o listi de opliuni la secretariatul Senatului. ln cazul in care sunt mai multe
solicitiri decAt numdrul de membri ai unei Comisii, repartizarea se va face linindu-se cont de
urmitoarele criterii:

a) facultatea poate avea cel mult doi senatoriintr-o Comisie de specialitate;
b) experienla membrului Senatuluiin domeniulde competenld al comisiei respective.

CAPITOLUL I!

Activitatea Senatului

sEcTtuNEA 1

Desfigu rarea lucririlor Senatul ui

Art. 14 (1) $edintele Senatului se desfSgoard in prezenla a cel pu[in doui treimi din
numirultotal al membrilor sii.

(2) Senatul universitar se intrunegte in gedinle ordinare, de reguli din doui in doui luni, gi
in gedinfe extraordinare.

(3) Dac5, tn cadrul unei gedinte ordinare sau extraordinare, cvorumul nu se intrunegte la
data stabiliti, pregedintele Senatului poate solicita o reprogramare a gedin[ei.

(4) Lipsa de cvorum se poate constata gi pe parcursul unei gedinle, prin solicitarea de
renumirare a celor prezenti veniti din partea pregedintelui de gedin!5 siu din partea oricirui
membru al Senatului. In aceasti situafie, dacd cvorumul nu poate fi iestabilit in termen de 1S
minute, gedinta se incheie gi se programeazd o noui gedinli.

. Art. 15. (1) Senatul UAV se intrunegte in gedinfe ordinare, periodic, cu excep[ia
perioadelor de vacantd gi/sau sdrbdtorilor legale, cAnd nu se organizeazd gedinli de Senat.

(2) Convocarea membrilor Senatului se face individual, in scris, prin 
-email, 

la adresa
comunicati 9i se realizeazi cu cel pulin trei zile inaintea datei gedinlei Senatului.

Artt 16. (1) Senatul universitar se poate intruni 9i in gedinle extraordinare, la cererea
rectorului sau a cel pufin o treime din numirul membrilor senatului.

(2) $edintele extraordinare sunt convocate, de reguli, cu minim doui zile inainte de data
efectivi a intrunirii gi vor include, obligatoriu, cet pulin un punct pe agenda gedinlei, in
concordantd cu solicitarea care a determinat la organizarea respectiveiintruniri.

(3) $edintele de Seant se pot desfSgura gi in regim on-line in situalii exceplionale.
Art. 17. (1) Membrii Senatului sunt obligali si semneze de prezen!5 inainte deinceperea

gedintei.
(2) Rectorul, secretarul gef al Universitalii gi decanii care nu sunt membri in senat sunt

invitali permanenti la gedinlele Senatului,
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^ (3) Reprezentantul Sindicatului reprezentativ este invitat la gedinlele Senatului universitar
in condifiile prevdzute de dispozifiile art. 101 alin (2) lit.b) din Carta universitari.

(1) 
.11 

funclie de_ordinea de zi propusi a $edinlei de Senat, pregedintele Senatului poate
invita gialli membri a ComunitiliiAcademice a UAV.

Art. 18' (1) Hotir6rile Senatului universitar se iau in gedinle plenare gi se aprobi cu votul
majorititii membrilor.

(2) Dreptul la vot se exerciti personal gi direct, acesta nu poate fi delegat.

SECTIUNEA a 2-a
Ordinea de zi gi programul de lucru al Senatului

Art. 19. (1) Ordinea de zi gi programul se transmit membrilor Senatului, rectorului gi, dupi
caz, pregedintelui sindicatului reprezentativ cu cel putin trei zile inainte de gedin!6, cu exceplia
gedintelor extraordinare. Ordinea de zi se adopti prin vot deschis, cu majoriiate simpli, 

-la

inceputul fiecdrei gedinte de plen.
(2) Ordinea de zi poate con[ine un punct,,Diverse", in care se pot discuta alte probleme gi

se pot adopta alte hotirari decit cele nominalizate explicit in aceasta.
(3) Senatul lucreazi in plen gi pe comisii. Hotdririle se iau conform acestui regulament.
(4) Comisiile de specialitate pot formula puncte de vedere cu privire la conlinutul

materialelor propuse pe ordinea de zi, care intri in sfera lor de competenfi.
(5) ln cadrul gedinlelor de Senat se pot formula puncte de vedere de citre membrii

senatului care se pot supune disculiei gi/sau adoptirii plenului Senatului.

Art. 20. (1) Votul este direct gi poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprimi prin ridicarea mAinii.
(3) Votul secret se aprobi de citre majoritatea simpl5 a celor prezen[i gi se exprimi prin

buletine de vot.

_ (4)in cazul in care se voteazd persoane, votul poate fi secret, la propunerea Pregedintelui
Senatului.

(5) Numdrarea voturilor se face, de regulS, de cdtre secretarul permanent al Senatului.
Orice membru al Senatului poate cere renum drarea voturilor. La solicitarea votanfilor, voturile
minoritare pot fi efectiv nominalizate in procesul-verbal al gedinfei.

(Ol Semnificafia votului este: pentru, contra sau ablinere. Un membru al Senatului poate
opta doar pentru una dintre aceste exprimiriin cadrul unui anumit vot.

_ Art. 21. (1) Secretarul permanent al Senatului are obligalia de a line evidenla activitd[ii
Senatului.

(2) Consiliul de Administratie va pune la dispozilia Senatului universitar o sec[iune
speciali in pagina de lnternet a Universitilii ,,Aurel Vlaicu" din Arad care consemneazi
activititile acestui for. Aceasti secliune este gestionatd de citre secretarul Senatului, cu
sprijinul departamentului informatic al universitifii

(3) Hotdr6rile Senatului universitar sunt comunicate structurilor interesate, de citre
secretarul Senatului gi se afigeazd pe site-ul oficial al Universitifii ,,Aurel Vlaicu" din Arad.

Art.22. (1) Toate interventiile din cadrul gedinlelor in plen ale Senatului sunt trecute in
procesul-verbal al gedinlei.

(2) $edintele in plen ale Senatului universitar pot fi inregistrate cu aprobarea acestuia.
Art. 23. (1) Rapoartele Comisiilor Senatului sunt documente care se supun dezbaterii 9i

aprobdrii plenului Senatului pentru a dobAndi caracter oficial.
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lZl Rapoartele vor fi semnate de cdtre toli membrii prezenli ai Comisiei gi vor cuprinde
hotdrArile adoptate, pe baza opiniilor membrilor care au participat la elaborarea toi. in cazul unor
rapoarte negative, acestea vor fi explicate.

(3) Materialele gi Rapoartele Comisiilor sunt prezentate in Senat de c6te un raportor
desemnat de fiecare comisie.

CAPITOLUL IlI
Statutul Senatorului

sEcTtuNEA I
Exercitarea mandatului de senator

Art. 24. (1) Senatorul are obligatia de a asigura respectarea libertdfilor gi valorilor
academice in conformitate cu legile in vigoare gi carta universitard.

(2) Mandatul de senator se exercitd firi nici o constringere. Libertatea de opinie gi de
exprimare a acestuia este garantati.

^ An 25. (1) Membrii Senatului intri in exerci[iul mandatului la data intrunirii legale a
senatului universitar, sub condifia valid6rii rezurtaturui alegerilor.

(2) senatorul care renun[d la mandat nu poate reveni asupra deciziei.

Art, 26. Senatorii au urmitoarele drepturi giobligafii:
si participe la gedinlele Senatului universitar gi ale comisiilor din care fac parte;
sd suslind in fata Senatului universitar interesele universitdlii;
si-gi exprime neingridit opiniile privind problemele supuse analizei Senatului universitar;
si participe prin vot deschis sau secret, dupi caz, ra ruarea hotirarilor;
si reprezinte Senatul universitar cind au fost desemnali in acest scop de cdtre Senat;
si propund Senatului universitar luarea in disculie a unor probleme de interes major pen-
tru institutie, comunitatea universitari orifacultatea pe care o reprezinti;
si interpeleze organismele de conducere executivi academici 9i administrativi;
interpeldrile se fac in scris gi se depun la secretariatul Senatului cu o zi inainte de ince-
perea fiecirei gedinte de plen,

_ Art. 27, (1) Pierderea permanentd sau temporard a calitS[ii de senator, poate interveni in
urmdtoarele situatii:

a) demisie din Senatul universitar;
b) desfacerea/lncetarea contractului de munci sau pensionare;
c) in ca2ul studenfilor la exmatriculare sau absolvirea studiiror;
d) excludere;
e) deces;
0 suspendare.

(2) Procedura de excludere poate fi declangatd in cazul unor abateri de la normele de
conduiti universitari sau nerespectarea hotiririlor Senatului universitar.

(3) Excluderea unui membru al Senatului se discuti gi se voteazi in plenul Senatului
universitar. Aceasta se adopti cu doui treimi din numirul total al membrilor Senatului
universitar. HotirArea Senatului este adusi la cunogtinla comunitilii academice gi persoana
respectivi nu mai poate candida pentru alt mandat de membru al Senitului.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

s)
h)
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SECTIUNEA a 2-a
Gonstatarea conflictului de interese gi a incompatibilitifilor

Art. 28, (1) Conflictul de interese reprezinti situafia in care membrul Senatului are un
interes personal de naturi patrimoniald sau nepatrimoniali, care ar influenfa indeplinirea cu
obiectivitate a atribufiilor care ii revin, conform Legii Educaliei Nalionale nr. it2O11, cu
modificdrile gi completirile ulterioare, 9i a altor acte normative, 

-Cartei 
UAV, precum gi a unor

reglementdri interne.
(2) Situafiile de incompatibilitate care ar influenla indeplinirea cu obiectivitate a atribuliilor

care le revin membrilor Senatului sunt definite in Garta UAV.

Art. 29. (1) Membrii Senatului declari situalia de incompatibilitate in termen de cinci zile,
oride c6te orieste cazul, 9i au obligalia de a o soluliona in termen de 15 zile de la data aparifiei.

(2) Dqclara(iile de incompatibilitate se depun la secretarul de gedinfi al Senatului.
(3)..Evidenta Declara[iilor se consemneazd intr-un iegistru special, care se

pistreazi la secretarul de gedinti al Senatului.

SEGTIUNEA a 3-a

Absenfe

_ 
Art. 30. (1) Membrii Senatului nu pot lipsi nemotivat de la gedin[ele Senatului universitar,

ale C.omisiei de specialitate din care fac parte sau de la celelalte activitdli specifice indeplinirii
mandatului de membru al Senatului.

(2) Sunt considerate motivate absenlele din cauze medicale, cele datorate deplaslrilor Tn
interes de serviciu, precum gi cele de fo(d majori.

(3) ln cazul a 3 (trei) absenle nemotivate, succesive sau in cazul a 5 (cinci) absenle
nemotivate intr-un an universitar, membrul Senatului este exclus din Senatul UAV.

. . _ ^Pt9="ntul 
Regulament a fost aprobat prin Hot5r6rea de Senat nr.43 din 26 martie 2020 gi

intri in vigoare la data aprobdrii.


