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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. 
(1) Senatul universitar reprezintă comunitatea academică şi este cel mai înalt for de 
decizie şi deliberare la nivelul universităţii. 
(2) Senatul se constituie și își desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale legislației in 
vigoare, ale Cartei Universității din Craiova denumita in continuare Carta  şi cu propriile 
reglementări.  
(3) Mandatul Senatului universitar este de 4 ani. 
(4) O persoană poate fi aleasă ca membru al senatului universitar pentru maximum trei 
mandate consecutive, începând cu intrarea în vigoare a Legii educaţiei naţionale, nr. 
1/2011 şi cu Carta Universităţii din Craiova. 
(5) Nu pot să fie membri ai Senatului universitar persoanele care: a) au suferit 
condamnări penale definitive şi nu sunt încă reabilitate; b) au comis abateri disciplinare, 
de etică sau deontologie universitară, în urma cărora au fost sancţionate cu suspendarea 
dreptului de ocupare a unei funcţii publice sau de conducere, pe perioada de timp cât 
această sancţiune este în vigoare. 
 (6) Senatul Universităţii din Craiova are 91 de membri si este alcătuit conform cotei de 
reprezentare precizate in Carta astfel: 

a) 75% sunt reprezentanţi ai personalului didactic şi de cercetare titular al 
universităţii, cu normă de bază în universitate, adică 68 membri; 

b) 25% sunt reprezentanţi ai studenţilor adică 23 membri, repartizaţi pe facultăţi 
conform Anexei 1.  

 
Art. 2. 
(1) În cazul în care se vacantează locuri în Senat, acestea se vor ocupa de către 
persoane provenind de la aceeaşi structură, pentru menţinerea proporţionalităţii pe 
facultăţi, după cum urmează: 
a) fie cu persoanele care au candidat si au obţinut cele mai multe voturi, în ordinea 
descrescătoare a numărului de voturi; 
b) fie cu persoanele care obţin calitatea de membru al senatului  în urma organizării de 
alegeri parţiale pentru completarea locurilor vacante. 
Decizia pentru una dintre cele două variante urmează să fie luată de Consiliile 
facultăţilor. 
(2) Alegerile parţiale pentru completarea locurilor vacante se organizează în maxim trei 
luni de la vacantare. 
 
Art.3 În cazul in care un senator lipsește nemotivat la mai mult de 3 ședințe consecutive, 
Senatul poate solicita înlocuirea acestuia conform art. 2.  
 
Art. 4. 
La şedinţele Senatului pot participa ca invitaţi: 

a) membrii Consiliului de Administraţie care nu au statutul de senatori; 
b)  reprezentanţi ai sindicatelor din universitate; 
c)  alte persoane din afara Senatului, cu aprobarea plenului la începerea ședinței 

respective. 
 
 



4 
 

CAPITOLUL II 
 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SENATULUI 
 

 
Art. 5. Senatul Universității din Craiova este condus de un Președinte si are o structura 
consultativa denumita Biroul Senatului. 
(1) Biroul Senatului universitar este constituit din: 
a) preşedintele Senatului universitar; 
b) directorul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat sau un reprezentant 
desemnat de  Consiliu, membru al Senatului; 
c) câte un reprezentant al fiecărei facultăţi, desemnat prin votul membrilor facultăţii din 
Senatul universitar; 
d) un reprezentant al studenţilor din Senatul universitar, desemnat prin votul acestora; 
e) un reprezentant desemnat de Uniunea Sindicală din Universitate, membru al Senatului 
universitar. La ședințele de birou poate participa ca observator si un membru al Uniunii 
Sindicale din Universitate care nu este membru al Senatului. 
(2) Biroul Senatului universitar se formează în maximum 15 zile de la constituirea 
Senatului nou-ales şi este validat în plenul Senatului universitar. 
(3) Biroul Senatului universitar este convocat de preşedintele Senatului universitar, care 
conduce şedinţele acestuia. 
(4) Biroul Senatului universitar îl consiliază pe preşedintele Senatului universitar în 
probleme academice curente ale Universităţii. 
(5) Din rândul membrilor Biroului Senatului, Președintele Senatului numește 2 
vicepreședinți si un cancelar care îl asista la ședințele de plen. 
(6) Președintele, vicepreședinții si cancelarul Senatului formează Biroul permanent al 
Senatului. 
(7) Preşedintele Senatului conduce şedinţele şi reprezintă Senatul universitar în 
raporturile cu Rectorul. 
 
Art. 6. 
(1) Senatul universitar îşi stabileşte comisiile permanente de specialitate pe 
componentele activităţilor academice, prin care controlează activitatea Rectorului şi a 
Consiliului de administraţie. 
(2) Comisiile permanente de specialitate ale Senatului Universităţii din Craiova sunt: 
C1) Comisia pentru programe de licenţă, masterat, doctorat şi formare continuă; 
C2) Comisia pentru cercetare ştiinţifică, proiecte finanţate din fonduri europene, relații 
publice, parteneriat și relații internaționale; 
C3) Comisia pentru activităţi economico-financiare, tehnice şi administrative; 
C4) Comisia pentru strategii, programe de management ale Consiliului de administraţie și 
dezvoltare a sistemului de control managerial intern; 
C5) Comisia pentru managementul calităţii, evaluare academică şi acreditare; 
C6) Comisia pentru activităţi sociale; 
C7) Comisia de coduri, regulamente și probleme juridice; 
C8) Comisia de buget; 
C9) Comisia pentru staţiuni şi institute CDI; 
C10) Comisia pentru sport şi cultură. 
(3) Rapoartele întocmite de comisiile permanente de specialitate sunt prezentate 
periodic, cel puțin o data pe an şi sunt discutate în Senatul universitar, stând la baza 
rezoluţiilor Senatului universitar. 
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(4) Comisiile permanente de specialitate au un regulament propriu (anexat la prezentul 
regulament) şi pregătesc proiectele de hotărâri în domeniile specifice. 
(5) Un senator nu poate face parte din mai multe comisii permanente. 
(6) Senatul universitar poate înființa comisii speciale pentru rezolvarea unor probleme in 
care comisiile de specialitate îşi declină competenţele. Comisiile speciale se constituie la 
iniţiativa şi solicitarea Preşedintelui Senatului, a Rectorului sau a cel puţin 1/3 din 
membrii Senatului.  Atribuţiile şi durata de funcţionare a oricărei comisii speciale sunt 
stabilite de Senat. 
 
Art. 7. 
Componenţa comisiilor permanente de specialitate ale Senatului universitar se stabileşte 
in plenul  Senatului prin vot deschis. Fiecare comisie îşi va alege un preşedinte. 
 
Art. 8. 
Comisiile permanente sunt convocate de președintele de comisie, sau la inițiativa a cel 
puțin 1/3 din membrii săi.  
 
Art. 9. 
(1) Senatul universitar este convocat în sesiuni ordinare, de către Președintele Senatului, 
de regulă in ultima zi lucrătoare de joi a fiecărei luni cu excepția lunii august când nu au 
loc ședințe de Senat.  
(2) Senatul universitar poate fi convocat în sesiuni extraordinare de către Președintele 
Senatului, Rector sau la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi. 
 
Art. 10. 
(1) Şedinţele Senatului universitar se pot desfăşura numai în prezenţa a cel puţin două 
treimi din numărul membrilor săi. 
(2)Ședințele Senatului nu sunt publice, cu excepția celor festive care vor fi anunțate ca 
atare. 
(3) Hotărârile Senatului se adoptă de regulă cu votul majorităţii simple a senatorilor, în 
condiţii de cvorum, dacă nu este prevăzut în mod expres un vot calificat. 
(4) Toţi membrii Senatului au drept egal de vot. Dreptul de vot se exercită personal şi nu 
poate fi delegat. 
(5) La cererea oricărui senator formulată la începutul ședinței, ordinea de zi poate fi 
completată cu puncte suplimentare, cu aprobarea majorității senatorilor prezenţi. 
(6) Luările de cuvânt se iau numai cu acordul Președintelui de ședință. 
(7) Luările de cuvânt vor exprima opinii numai cu privire la punctele de pe ordinea de zi a 
ședinței. 
(8) Președintele de ședință poate lua cuvântul acelor senatori care în intervențiile lor nu 
respectă dispoziţiile alin. (7). 
 
Art. 11. 
(1) Ordinea de zi este stabilită de Biroul Permanent al Senatului universitar, cu 
consultarea Rectorului, şi este transmisă membrilor Senatului universitar prin convocator. 
(2) Convocatorul, împreună cu proiectele de hotărâri se transmit membrilor Senatului 
universitar în formă tipărită şi/sau pe cale electronică, cu cel puţin cinci zile înainte de 
data şedinţei. 
(3) Spre ştiinţă, convocatorul şi proiectele de hotărâri se transmit şi membrilor Consiliului 
de administraţie. 
(4) Consiliul de administraţie al Universităţii înaintează Senatului proiectele sale de 
hotărâri. 
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(5) Avizarea legalității regulamentelor adoptate de către Senatului Universitar va fi 
asigurata de Biroul Juridic al Universităţii din Craiova. 
(6) Biroul Permanent al Senatului înștiințează și transmite  proiectul de hotărâre uneia 
sau mai multor comisii de specialitate în termen de cel mult trei zile de la primirea 
acestuia fie direct prin e-mail, fie prin utilizarea aplicației informatice a Senatului. 
(7) Comisia de specialitate analizează proiectul de hotărâre pe care îl avizează favorabil 
sau nefavorabil, în cel mult 10 zile de la primire. Comisia de specialitate poate formula 
amendamente. 
(8) Pentru a putea fi înaintate Senatului, materialele şi rapoartele comisiilor permanente 
trebuie să întrunească acordul majorității acestora. În cazul unor opinii separate, acestea 
vor fi anexate obligatoriu într-un document care însoțește raportul comisiei. 
(9) Proiectul de hotărâre avizat de comisia de specialitate, împreună cu amendamentele 
formulate, este retrimis Biroului Senatului. 
(10) Biroul Senatului transmite membrilor Senatului universitar, Consiliului de 
administraţie sau inițiatorului, după caz, textul iniţial al proiectului de hotărâre, 
amendamentele formulate de comisia de specialitate şi îi informează cu privire la avizul 
comisiei. 
(11) Solicitările individuale sau colective ale membrilor comunităţii academice, care în 
baza Cartei universitare sau a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, sunt de competenţa 
Senatului, se adresează direct acestuia, în scris, prin intermediul Preşedintelui său, care 
va solicita avizele necesare şi le va prezenta, în timp util, plenului. 
 
Art.12. 
Procedurile aferente art.11 se pot derula si prin utilizarea aplicației informatice a 
Senatului. 
 
Art. 13. 
(1) Biroul Senatului pregăteşte materialele supuse dezbaterii . 
(2) Biroul Senatului se întruneşte cu cel puțin două săptămâni înaintea ședinței de Senat 
sau ori de câte ori este nevoie.  
(3) Biroul Senatului formulează recomandări către Consiliul de administraţie pentru 
atingerea obiectivelor asumate prin contractul de management al Rectorului. 
 
Art. 14. 
(1) Biroul permanent al Senatului gestionează activitatea curentă a acestuia în perioada 
dintre şedinţele ordinare. 
(2) Cancelarul Senatului asigură elaborarea, organizarea,  administrarea şi eșalonarea 
activității Biroului permanent, Biroului Senatului și a Senatului, comunicarea cu structurile 
Universității din Craiova şi îndeplineşte orice alte atribuții stabilite de Preşedintele 
Senatului şi de Biroul permanent. 
 
Art.15.  
Biroul Senatului analizează oportunitatea convocării în şedinţe extraordinare a Senatului, 
realizează comunicarea cu funcţiile executive din universitate, monitorizează punerea în 
aplicare a hotărârilor Senatului, sesizează comisiile de specialitate ale Senatului în cazul 
nerespectării hotărârilor sale sau cu privire la nerespectarea legii, Cartei universitare şi a 
regulamentelor în vigoare, monitorizează activitatea Consiliului de administraţie şi 
asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de Senat. 
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CAPITOLUL III 
 

ATRIBUŢIILE SENATULUI 
 
Art. 16. 
Senatul universitar are următoarele atribuţii: 
(1) Garantează libertatea academică şi autonomia universitară. 
(2) Elaborează şi adoptă Carta universitară, în urma dezbaterii cu comunitatea 
universitară. 
(3) Alege, conform metodologiei specifice, Președintele Senatului. 
(4) Aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale anuale, la 
propunerea Rectorului. 
(5) La propunerea Rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, aprobă structura 
universităţii. 
(6) Aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară. 
(7) Elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie 
profesională universitară. 
(8) Adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiile studentului, cu respectarea 
prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului, elaborat de MECTS. 
(9) Încheie contractul de management cu Rectorul. 
(10) Controlează activitatea Rectorului şi a Consiliului de administraţie prin comisiile 
permanente specializate. 
(11) Validează concursurile publice pentru funcţiile din Consiliul de administraţie. 
(12) Aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru ocuparea 
posturilor didactice şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană.  
(13) Aprobă, la propunerea Rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe 
profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare. 
(14) Avizează, la propunerea Consiliului de administraţie, structura şi componenţa 
Comisiei de etică. 
(15) Aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, a comisiilor sale permanente sau 
a unei treimi din personalul didactic şi de cercetare din universitate, regulamentele şi 
metodologiile privind: 
a) admiterea, organizarea, desfăşurarea şi finalizarea programelor de studii universitare 
şi postuniversitare; 
b) ocuparea posturilor didactice şi de cercetare; 
c) cuantumurile taxelor ce pot fi percepute conform legislaţiei în vigoare, reducerea 
acestora şi scutirea de plată; 
d) recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau 
în străinătate; 
e) condiţiile de modificare a statutului de student cu taxă; 
f) evaluarea periodică a rezultatelor şi performanţelor personalului didactic şi de 
cercetare din universitate; 
g) conferirea titlurilor de Doctor Honoris Causa, de profesor emerit şi a calităţii de 
membru al comunităţii universitare; 
h) modalităţile de colaborare dintre structurile de conducere ale Universităţii din Craiova 
şi sindicatele personalului didactic, de cercetare, tehnic şi administrativ şi organizaţiile 
studenţeşti legal constituite. 
(16) În cazul revocării Rectorului de către MECTS, desemnează un prorector care să 
reprezinte universitatea şi care devine ordonator de credite. 
(17) Aprobă înfiinţarea, funcţionarea, reorganizarea şi desfiinţarea structurilor de 
învăţământ şi cercetare din Universitate. 
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(18) Aprobă înfiinţarea de societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii şi acordarea 
dreptului de administrare şi folosinţă a activelor patrimoniale. 
(19) Aprobă anual, cu cel puţin trei luni înainte de începerea anului universitar, structura 
anului şi regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor. 
(20) Aprobă planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare. 
(21) Aprobă anularea de către Rector a certificatelor sau diplomelor de studii, atunci când 
acestea au fost obţinute prin încălcarea legislaţiei în vigoare. 
(22) Aprobă anual programele de studii universitare de licenţă, master şi doctorat pe care 
le oferă universitatea, conform legii, şi aprobă cifra de şcolarizare pe programe şi 
domenii de studii. 
(23) Aprobă formaţiunile de studiu şi dimensiunile acestora, cu respectarea standardelor 
de calitate şi legislaţiei în vigoare. 
(24) Aprobă statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare, precum şi numărul 
posturilor pentru personalul auxiliar didactic şi de cercetare. 
(25) Aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, efectuarea de activităţi didactice 
sau de cercetare de către personalul titular al universităţii în alte instituţii de învăţământ 
superior sau de cercetare. 
(26) Aprobă acordarea distincţiilor onorifice. 
(27) Aprobă sancţionarea disciplinară, conform legii. 
(28) Stabileşte plafoanele de cheltuieli ce pot fi dispuse de Rector, doar cu aprobarea 
Consiliului de administraţie. 
(29) Îndeplineşte alte atribuţii, conform legilor în vigoare şi Cartei universitare. 
 
Art. 17. 
Aprobă anual, raportul Rectorului privind starea universităţii, cel târziu în luna martie. 
 
Art. 18. 
(1) Senatul în exerciţiu organizează cu minimum şase luni înainte de expirarea 
mandatului său referendumul privind stabilirea modalităţii de desemnare a Rectorului, 
elaborează şi aprobă metodologia privind alegerea structurilor universitare de conducere 
si ocuparea funcțiilor de conducere. 
(2) Senatul în exercițiu este dizolvat in ziua întrunirii noului Senat ales prin vot secret, 
direct si universal. 
 
 

CAPITOLUL IV 
 

PRESEDINTELE SENATULUI 
 
Art. 19. 
(1) Președintele Senatului universitar are, in principal, următoarele competente şi 
atribuții: 
a) propune calendarul şedinţelor Senatului şi ordinea de zi; 
 b) convoacă plenul Senatului în şedinţă ordinară sau extraordinară;  
c) conduce şedinţele Senatului; 
d) reprezintă Senatul în raporturile cu conducerea executivă şi administrativă a 
Universității din Craiova; 
e) semnează, în numele Senatului, contractul de management încheiat cu rectorul;  
f) conferă titlurile onorifice și distincțiile acordate de Senat, în conformitate cu legislația in 
vigoare; 



g) reprezintă Senatul în raporturile acestuia cu organismele similare ale altor instituţii de 
învăţământ superior, din ţară şi din străinătate; 
h) exprimă poziţia Senatului în mass-media; 
i) coordonează comisiile permanente ale Senatului, comisiile speciale ale acestuia şi 
Biroul Senatului; 
j) asigură cadrul democratic al dezbaterilor în Senat şi libertatea de exprimare în cadrul 
acestora; 
k) coordonează întreaga activitate a Senatului si semnează hotărârile Senatului; 
I) îndeplineşte orice alte activităţi ce-i revin în calitate de reprezentant al Senatului, în 
limitele competenţelor şi atribuţiilor acestuia din urmă. 

(2) poate delega oricare dintre atribuţiile sale unuia dintre vicepreşedinţii Senatului. 

Art. 20. 
(1) în exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Senatului va promova deontologia şi etica 
academică, precum şi interesele Universităţii din Craiova. 
(2) în cazul încălcării în mod grav şi repetat, cu rea-credinţă, a atribuţiilor sale, 
Preşedintele Senatului Universităţii din Craiova poate fi revocat. 
(3) Procedura de revocare se declanşează prin depunerea unei moţiuni semnate de cel 
puţin o treime dintre membrii Senatului. în cel mult 30 de zile de la depunerea moţiunii se 
convoacă o şedinţă extraordinară a Senatului conform art. 9 alin. 2 si art. 10 alin.1. 
Preşedintele Senatului este revocat cu votul a cel puţin doua treimi dintre membrii 
Senatului prezenţi la respectiva şedinţă. 

DISPOZIŢII FINALE 

(l)Prezentul Regulament intra in vigoare la data de 21 aprilie 2016, cu ocazia votării lui 
în plenul şedinţei Senatului Universităţii din Craiova.. 
(2)Senatul Universitar poate adopta regulamente speciale, care să completeze cadrul 
general al prezentului regulament. 
(3)La data intrării in vigoare a prezentului regulament este abrogat Regulamentul de 
funcţionare al Senatului adoptat la data de 18 decembrie 2014. 

9 
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Anexa 1. 

Nr.crt. Facultatea Numar 
membri 

Din care 
Cadre 

didactice 
Studenti 

1 Agronomie  4 2 
2 Automatica, Calculatoare 

si Electronica 
 4 2 

3 Drept  6 3 
4 Economie si 

Administrarea Afacerilor 
 9 4 

5 Educatie Fizica si sport  4 1 
6 Horticultura   4 1 
7 Inginerie electrica  4 1 
8 Litere  9 3 
9 Mecanica  7 2 
10 Teologie  2 1 
11 Stiinte  7 2 
12 Stiinte Sociale  3 1 
13 DLMA  2 - 
14 DMA  2 - 
15 DPPD  1 - 

Total 91 68 23 
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Capitolul IV. Atribu{iile Comisiei

Art. 17. ln calitate de comisie de specialitate prin care Senatul Universitar

controleazd activitatea Rectorului gi a Consiliului de Administra{ie, Comisia de buget

are urmitoarele atribu[ii:
(l)Monitorizarea elaboririi Bugetului de venituri qi cheltuieli al Universitetii din

Craiova;
(2) Monito izarea execuliei bugetare;

(3)Definirea qi acttalizarea indicatorilor relevanfi pentru asigurarea transparenfei

economico-financiare fafi de comunitatea academicd;

(4) Gestionarea informirilor financiare solicitate de sindicate in cadrul comisiei paritare

a Universitafii din Craiova;

(5) Definirea qi crearea cadrului pentru implementarea gestiunii pe bazd de proiect;

(6) Elaborarea de rapoarte de specialitate pentrl avizarea proiectelor de hotdrAre a

Senatului, atunci c6nd iniliatorul este conducerea administrativd a universita(ii sau

ordonatorul de credite;

(7) Elaborarea, dupa caz, de rapoarte de specialitate pentru avizarea proiectelor de

hot6rdre a Senatului, atunci cAnd iniliatorul este chiar Senatul prin plenul s5u;

(8) Dezbate, avizeazd gi propune amendamente la proiectele de regulamente,

metodologii, proceduri gi hotir6ri primite spre avizare in Comisie;

(9) indeplinegte alte atribulii stabilite de Senatul UCV, in condiliile legii.

Capitolul V. Dispozi(ii finale

Art. 18. Prevederile prezentului Regulament se completeazd cu dispoziliile art.

208 din Legea nr.ll20l1, ale Cartei UCV qi ale art.6 din Regulamentul de desfrqurare a

activitetii Senatului UCV modificat Ei actualizat.

Art. 19. Prezentul Regulament intrd in vigoare dupd votarea lui de cdtre Senatul

UCV.

EDINTE
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A  
COMISIEI PENTRU STAȚIUNI  ŞI INSTITUTE CDI (C9) 

CAPITOLUL I  
DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1.  
Comisia pentru Stațiuni și Institute CDI (C 9 CSICDI) a fost înfiinţată pe baza Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare a Senatului, fiind propusă, înființată și aprobată în şedinţa din 
30.10.2014 a Senatului Universităţii din Craiova. 

Art. 2.  
Comisia pentru Stațiuni și Institute CDI (C 9 CSICDI) se găsește în subordinea Senatului 
universitar, contribuind la realizarea politicii sectoriale (pentru cercetare, inovare, 
dezvoltare, producție)  elaborată de Senat în scopul îndeplinirii misiunii şi strategiei 
Universităţii din Craiova. 
 
Art. 3.  
Prezentul regulament are drept scop descrierea metodologiei de organizare şi funcționare a 
Comisiei C 9 CSICDI, comisie de specialitate, care are caracter permanent, a Senatului 
Universităţii din Craiova. Prezentul regulament se aplică la nivelul Universităţii din Craiova. 
 
Art. 4. 
 Activitatea Comisiei respectă - în totalitate - prevederile Cartei Universităţii din Craiova, ale 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Universităţii din Craiova precum şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii din Craiova. 
 
Art. 5. 
 Comisia pentru Stațiuni și Institute CDI (C 9 CSICDI) se constituie într-un organ de lucru al 
Senatului Universităţii din Craiova. 
 
Art. 6.  
Misiunea Comisiei este de coordonare a acţiunilor care urmăresc monitorizarea 
programelor de activitate a Stațiunilor și Institutelor CDI. În scopul îndeplinirii misiunii 
comisiei, organele competente de la nivelul Universității din Craiova vor transmite Comisiei 
procesele verbale/minutele reuniunilor acestora.  

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

Universitatea din Craiova 
SENATUL UNIVERSITAR 

Str. Al.I. Cuza, nr. 13 tel: 0251-413844  fax: 0251-418803,  www.ucv.ro 
secretariatsenat@ucv.ro 
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CAPITOLUL II 

ATRIBUȚIILE COMISIEI 
 

Art. 7.  
Atribuţiile Comisiei pentru Stațiuni și Institute CDI (C 9 CSICDI), sunt cuprinse în 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului, Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Universităţii din Craiova, Carta Universităţii din Craiova şi legislaţia în vigoare. 
Ca urmare aceste atribuții se individualizează astfel: 

a) urmăreşte realizarea misiunii menţionate la art. 6; 
b) verifică şi evaluează gradul de îndeplinire a Contractelor de management încheiate 

de managerii Stațiunilor și Institutelor CDI cu, Consiliul de Administrație al 
Universității din Craiova – prin persoana Rectorului instituției; 

c) discută, analizează şi avizează, prin raport, capitolele care îi revin din raportul anual 
al Rectorului, potrivit competenţelor specifice. Raportul comisiei conduce la 
aprobarea sau respingerea, prin votul majorităţii membrilor acesteia, activităţii 
conducerilor executive ale Stațiunilor și Institutelor CDI, în funcție de Programele 
manageriale şi Contractele de Management asumate de directorii executivi față de 
Consiliul de Administrație al Universității din Craiova. Comisia  poate semnala și 
menționa eventuale aspecte divergente cu raportul Rectorului sau recomandări 
pentru ameliorarea calității acestei activităţi. La şedinţa de analiză a raportului anual 
al Rectorului, în cadrul lucrărilor comisiei, sunt invitaţi Rectorul universităţii şi 
Preşedintele Senatului universitar; 

d) elaborează și întocmeşte rapoarte aferente problemelor specifice, ca urmare a unor 
analize dispuse de Senatul universitar. Derularea acestor analize poate avea la bază 
unele sesizări interne sau din exteriorul universităţii, sau autosesizări ale Senatului 
universităţii. Pentru autosesizări sunt necesare semnăturile a cel puţin 3 membri ai 
Biroului Senatului sau a cel puţin 15 membri ai Senatului universitar; 

e) materialele elaborate conform mențiunilor de la lit. d) sunt prezentate Senatului 
universitar, care le discută și le supune aprobării însoțite de măsurile propuse, în 
conformitate cu prevederile legale. După aprobarea lor, rapoartele Senatului 
universitar au caracter de documente publice; 

f)  poate elabora documentaţia justificativă pentru propunerea de demitere a 
directorilor stațiunilor și institutelor CDI, în condiţiile specificate prin Contractele de 
management, aflate în vigoare; 

g) elaborează documente interne cu propuneri pentru aplicarea strategiilor în 
conformitate cu misiunea comisiei; 

h) întocmeşte raportul anual privind activitatea Comisiei. 
 
Art. 8.  
În direcția transpunerii, în practică, a atribuţiilor şi responsabilităţilor specifice, Comisia 
cooperează cu Preşedintele Senatului universitar, Consiliul de Administraţie al Stațiunilor 
Didactice și de Cercetare ale Universității din Craiova, Rectorul şi Consiliul de Administraţie 
al Universității din Craiova. 
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CAPITOLUL III 

 COMPONENȚA COMISIEI 
Art. 9.  
Comisia pentru Stațiuni și Institute CDI (C 9 CSICDI) este formată din Preşedinte, 
Vicepreşedinte, membri şi Secretar. Toţi membrii comisiei, inclusiv secretarul, sunt membri 
ai Senatului Universității din Craiova. 
(1) Componenţa comisiei este propusă de către preşedintele Senatului, pe baza opţiunilor –
liber consimțite - ale membrilor Senatului, a competenţelor acestora şi pe baza principiului 
reprezentativităţii, fiind aprobată de către Senatul Universităţii din Craiova; 
(2) Alegerea  Preşedintelui Comisiei, a Vicepreşedintelui şi a Secretarului se face prin votul 
deschis al tuturor membrilor Comisiei, la prima reuniune a Comisiei după constituirea 
aprobată de către Senatul Universităţii din Craiova. Validarea acestora se face de către 
Preşedintele Senatului; 
(3)  Revocarea Preşedintelui, a Vicepreşedintelui sau a Secretarului se poate realiza la 
iniţiativa a 1/3 dintre membrii Comisiei, pe baza votului de revocare exprimat de cel puţin 
2/3 dintre membrii acesteia; 
(4)  Revocarea din funcţie a Preşedintelui, a Vicepreşedintelui sau a Secretarului se poate 
face la solicitarea motivată a acestora sau a Preşedintelui Senatului Universităţii din Craiova. 
Înlocuirea acestora se face în aceleaşi condiţii ca şi numirea. 
(5) Pe lângă membrii permanenţi, în comisie pot fi incluși, pentru perioade de timp 
determinate, şi alţi membri ai comunităţii academice, pe baza propunerii Preşedintelui 
Comisiei sau a Preşedintelui Senatului. Toate aceste propuneri trebuie validate de Senatul 
Universității din Craiova. 
 
Art. 10.  
Componența Comisiei se poate modifica când membrii acesteia îşi pierd calitatea de membri 
ai Senatului Universității din Craiova, la cererea motivată a acestora sau a Preşedintelui 
Comisiei ori la solicitarea Preşedintelui Senatului Universităţii din Craiova. Membrul(i) 
nou(noi) este (sunt) aprobat (aprobaţi) de către Senatul Universităţii din Craiova. 
 

CAPITOLUL IV  
ATRIBUȚIILE MEMBRILOR COMPONENȚI 

Art. 11. 
 Pentru Preşedintele Comisiei se disting următoarele atribuții: 

a) inițiază, convoacă şi prezidează şedinţele Comisiei; 
b) coordonează, în totalitate, activitatea Comisiei şi realizează comunicarea 

permanentă cu Preşedintele Senatului Universităţii din Craiova; 
c) reprezintă Comisia în relaţia cu Senatul universitar şi cu celelalte organisme de 

conducere academică ale Universităţii din Craiova; 
d)  prezintă Senatului universitar raportul anual privind activitatea Comisiei. 

 

Art. 12.  
Atribuțiile Vicepreşedintelui Comisiei se referă la: 

a) îndeplineşte sarcinile pe care Preşedintele i le încredinţează; 
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b) înlocuieşte Preşedintele în cazul în care acesta, din motive obiective, nu îşi poate 
exercita temporar atribuţiile. 

 
Art. 13.  
Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii: 

a) asigură logistica necesară desfăşurării activităţii Comisiei; 
b) asigură respectarea termenelor de lucru şi a termenelor pentru finalizarea 

rapoartelor Comisiei; 
c) realizează redactarea rapoartelor, proceselor-verbale şi consemnează toate 

documentele aferente activităţii Comisiei; 
d) centralizează propunerile venite de la facultăţi/departamente, de la comisiile 

Senatului, individual de la senatori şi le supune, după caz, spre dezbatere sau/și 
aprobare Comisiei; 

e) transmite membrilor planificarea sesiunilor ordinare şi a ordinii de zi a acestora; 
f)  asigură redactarea, în formă definitivă, a tuturor materialelor aprobate de Comisie, 

precum şi difuzarea acestora; 
g) are responsabilitatea arhivei Comisiei. 

 

Art. 14.  
Membrii Comisiei au următoarele atribuţii: 

a) participă activ la şedinţele Comisiei, aducându-și aportul pentru îndeplinirea misiunii 
specifice. Înregistrarea a trei absenţe, nemotivate, de la şedinţe atrage –după sine- 
excluderea din Comisie, conform Regulamentului; 

b) dau curs solicitărilor Preşedintelui Comisiei şi Președintelui Senatului Universităţii din 
Craiova; 

c)  au libertate de exprimare în ceea ce privește problemele supuse analizei în cadrul 
ședințelor Comisiei; 

d)  contribuie la adoptarea deciziilor Comisiei, prin exprimarea propriilor opinii pe baza 
exercitării dreptului de vot. Votului poate fi deschis sau secret, după caz; 

e) contribuie activ la întocmirea rapoartelor, analizelor, regulamentelor, propunerilor şi 
a altor documente specifice Comisiei; 

f) emit propuneri privitoare la documentele de lucru; 
g)  își asumă și respectă termenele de încheiere a diferitelor activităţi propuse prin 

documentele Comisiei. 
 

CAPITOLUL V 
 DERULAREA ACTIVITĂȚII 

 
Art. 15.  
Comisia sau o parte a acesteia se poate reuni la solicitarea Preşedintelui acesteia sau a 
Preşedintelui Senatului Universității din Craiova, ori de câte ori este necesar pentru 
îndeplinirea unor atribuţii curente specifice sau  a unor sarcini transmise de conducerea 
Senatului universitar.  
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Convocarea lucrărilor Comisiei se realizează prin e-mail, transmis tuturor membrilor cu cel 
puţin 3 zile înainte de data derulării ședințelor. Ședințele se consideră statutar constituite, 
când la lucrările acestora participă cel puţin 2/3 din membrii componenți. 

(1) Ședințele Comisiei se pot desfășura şi în mediul virtual, în condițiile asigurării suportului 
tehnic de comunicare între participanţi. 

(2) Materialele elaborate, discutate sau avizate în Comisie, care urmează a fi prezentate, 
discutate şi aprobate în următoarea şedinţă a Senatului universitar, vor fi puse la 
dispoziția Biroului Senatului universitar cu cel puţin o săptămână înainte de data 
programată pentru desfăşurarea acesteia. 

 

Art. 16.  
Activitatea Comisiei se derulează în plen sau prin activităţi individuale în funcție de existența 
unui program propriu, stabilit la începutul fiecărui an academic, cu respectarea prezentului 
regulament.  
Activitatea Comisiei se derulează pe baza ședințelor ordinare lunare, desfășurate înainte de 
şedinţa ordinară a plenului Senatului universitar, pentru a elabora sau, în funcție de situație, 
a dezbate şi pregăti materialele care îi revin, pe baza atribuţiilor specifice.  

(1) În cadrul lucrărilor şedinţelor Comisiei pot participa, cu statut de invitaţi, reprezentanţi 
ai conducerilor executive a Stațiunilor sau Institutelor CDI, precum și ai Consiliului de 
Administraţie al Stațiunilor Didactice și de Cercetare ale Universității din Craiova. 

(2) Preşedintele Senatului universitar poate participa la şedinţele Comisiei, coordonând 
activitatea Comisiei, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului. 

 
Art. 17.   
Toate rezoluțiile Comisiei (hotărâri, recomandări sau puncte de vedere), se adoptă cu 
majoritatea simplă de voturi a membrilor comisiei prezenţi la şedinţă, prin vot deschis. 
Cvorumul necesar, pentru derularea ședinței, este de 2/3 din numărul total al membrilor 
permanenți componenți. 
(1) În cazul ședințelor la care nu se impune un aviz prin vot al Comisiei, cvorumul nu este 

necesar. 
(2) Contabilizarea voturilor, în situația ședințelor derulate în mediul virtual, revine 

Secretarului Comisiei. 
 

Art. 18. 
 Documentele elaborate (rapoarte, hotărâri, recomandări, punctele de vedere) de Comisie 
sunt aduse la cunoștința membrilor Senatului universitar de către Preşedintele Comisiei, 
Vicepreşedintele, sau de un alt membru desemnat de către Preşedinte, în cadrul ședințelor 
Senatului Universității din Craiova. 
 
Art. 19.  
Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării de către Senatul Universităţii din 
Craiova. 
 



CAPITOLUL VI

DlsPozrTil TRANZTTORil $r FTNALE

Art.20.
Modificarea regulamentului de fundionare al Comisiei pentru Staliuni gi lnstitute CDI (C 9

CSICDI) se face pe baza hotirArii Senatului Universititii din Craiova.

Art.21.
Regulamentul de funclionare al Comisiei pentru Staliuni gi lnstitute CDI (C 9 CSICDI) devine
operalional gi intri in vigoare la data adoptirii lui de citre Senat.

Pregedinte
Prof. univ. dr. N

Comisie,

icolae Giugea

$b

\
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

COMISIEI PENTRU SPORT ŞI CULTURĂ (C10) 
 

CAPITOLUL I.  
DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1.  
Comisia pentru Sport şi Cultură, înfiinţată în baza Regulamentului de Organizare şi funcţionare a 
Senatului, a prevederilor Legii Educaţiei Naţionale/2011 şi a Cartei Universităţii din Craiova, a fost 
propusă şi aprobată în şedinţa din 17.04.2016 a Senatului Universităţii din Craiova. 
 
Art. 2.  
Comisia pentru Sport şi Cultură îşi subordonează activitatea Senatului universităţii, contribuind la 
îndeplinirea strategiei de dezvoltare şi a misiunii Universităţii din Craiova, regulamentul său de 
funcţionare aplicându-se în cadrul acesteia. 
 
Art. 3. 
 Misiunea Comisiei este aceea de coordonare a acţiunilor ce vizează educaţia sportivă şi culturală a 
studenţilor şi a întregului personal angajat al Universităţii din Craiova în scopul orientării acestora 
către activităţi de timp liber specifice, acestea constituindu-se în modele sociale acţionale. 
 
Art. 4.  
Principala atribuţie a Comisiei constă în demararea unor proiecte care să faciliteze participarea 
membrilor comunităţii academice şi nu numai, la activităţi cultural-sportive indiferent de instituţia 
organizatoare, pliate pe trebuinţele, motivaţiile şi interesul acestora. 
 
Art. 5.  
În realizarea activităţilor specifice Comisia va colabora cu Biroul Senatului, structurile de 
conducere ale universităţii, ale facultăţilor şi ale departamentelor, cu organizaţiile studenţeşti 
precum şi cu cele de profil din municipiu, întocmind rapoarte aferente problemelor specifice ca 
urmare a unor analize dispuse de Senatul Universitar. 

 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

Universitatea din Craiova 
SENATUL UNIVERSITAR 

Str. Al.I. Cuza, nr. 13 tel: 0251-413844  fax: 0251-418803,  www.ucv.ro 
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CAPITOLUL II 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 

Art. 6.  
Comisia este alcătuită din membrii Senatului Universităţii din Craiova, propuşi de către 
preşedintele acestuia, pe baza opţiunilor liber consimţite şi aprobaţi prin vot deschis de Senat. 
Componenţa Comisiei va reflecta structura Senatului universitar. 
 
Art. 7.   
La prima reuniune a Comisiei, membrii săi aleg, prin vot direct şi liber exprimat, Preşedintele  şi 
Secretarul Comisiei. Validarea lor se face de către Preşedintele Senatului. 
 
Art. 8. 
Durata mandatului unui membru al Comisiei este de 4 ani cu posibilitatea de continuare a acestei 
calităţi încă o legislatură. 
 
Art. 9.  
Calitatea de membru al Comisiei încetează odată cu pierderea calităţii de membru al Senatului sau 
prin renunţare unilateral-formulată în formă scrisă şi adresată preşedintelui Senatului Universităţii 
din Craiova. 
 
Art. 10.  
Revocarea Preşedintelui sau a Secretarului se poate realiza la iniţiativa membrilor comisiei pe baza 
votului de revocare exprimat de 2/3 dintre membrii acesteia sau la solicitarea motivată a lor. 
Înlocuirea acestora se face în aceleaşi condiţii ca şi numirea. 
 
Art. 11.  
Preşedintele Comisiei coordonează activitatea, convoacă şi prezidează şedinţele, stabileşte 
ordinea de zi a întâlnirilor, reprezintă Comisia în relaţiile cu Senatul Universităţii, delegă unele 
atribuţii referitoare la elaborarea unor materiale către alţi membri şi prezintă Senatului Universitar 
raportul anual privind activitatea Comisiei. 
 
Art. 12.  
Secretarul Comisiei asigură logistica necesară desfăşurării activităţii, sprijină preşedintele în 
redactarea unor materiale şi îndeplineşte atribuţiile delegate lui de către preşedinte. 
 
Art. 13. 
 Membrii Comisiei participă activ la întrunirile Comisiei, au libertate de exprimare, emit propuneri 
şi se implică în realizarea lor, contribuind la întocmirea documentelor specifice Comisiei. 
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