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II..  DDiissppoozziiţţiiii  ggeenneerraallee  

Art. 1. Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de 
decizie şi deliberare la nivelul universităţii (LEN Art. 213 - 1, Carta Art. 63); 

Art. 2. Senatul universitar asigură cadrul necesar pentru promovarea şi realizarea eficientă a 
competenţelor decizionale din cadrul Academiei de Muzică „Gh. Dima” pe baza autonomiei 
universitare, a legislaţiei în vigoare, a metodologiilor şi regulamentelor proprii, a comisiilor 
proprii (Carta, Art. 64). 

Art. 3. Senatul îşi desfăşoară activitatea pe durata unui mandat de 4 (patru) ani, în baza 
Regulamentului propriu, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. Durata mandatului unui 
membru al Senatului universitar este de 4 ani. Pentru studenţi, durata mandatului nu trebuie 
să depăşească durata studiilor universitare din contractul individual de studii (Carta, Art. 65). 

  

IIII..  SSttrruuccttuurraa  SSeennaattuulluuii  

Art. 4. Componenţa şi mărimea Senatului universitar sunt stabilite prin regulament şi trebuie 
să asigure eficienţa decizională şi reprezentativitatea comunităţii academice. Membrii 
Consiliului de administraţie nu pot face parte din Senat (Carta, Art. 66). 

Art. 5. Senatul universitar este condus de un preşedinte şi este compus din reprezentanţii 
aleşi ai facultăţilor, 75% personal didactic şi de cercetare – titulari şi din 25% reprezentanţi ai 
studenţilor (9 cadre didactice şi 3 studenţi). Facultăţile şi Şcoala doctorală au reprezentanţi 
în Senatul universitar, pe cote-părţi de reprezentare stipulate în Regulamentul pentru 

alegerea membrilor structurilor şi funcţiilor de conducere, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, după cum urmează (Carta, Art. 67): 

Facultatea de Interpretare muzicală - 4 reprezentanţi; 

Facultatea Teoretică - 3 reprezentanţi; 

Şcoala doctorală - 1 reprezentant; 

Filiala Piatra Neamţ - 1 reprezentant. 

Art. 6. Calitatea de senator se dobândeşte prin alegere, în conformitate cu Regulamentul şi 

metodologia de desfăşurare a alegerilor universitare din Academia de Muzică „Gheorghe 

Dima” Cluj-Napoca.  

Art. 7. Calitatea de senator se pierde prin: 

- demisie, la iniţiativa senatorului; 

- alegerea sau numirea într-o funcţie de conducere incompatibilă cu calitatea de 
senator; 

- pierderea calităţii de cadru didactic sau de cercetare titular, prin pensionare sau 
încetarea raporturilor de muncă; 

- încheierea ciclului de studii, pentru senatorii studenţi; 

- excludere.  
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Art. 8. Procedura de excludere a unui senator poate fi declanşată în cazul unor abateri grave 
de la normele de conduită universitară, de la prevederile Cartei AMGD, ale prezentului 
Regulament sau ale hotărârilor Senatului. 

Art. 9. Excluderea se va aproba de către Senat prin votul secret a minimum 2/3 dintre 
membrii Senatului.  

Art. 10. Senatorii care, pe parcursul unui an universitar, au lipsit nemotivat la 3 (trei) şedinţe 
ale Senatului şi nu au împuternicit un membru al Consiliului facultăţii pentru a-i reprezenta 
în şedinţa respectivă vor fi consideraţi demisionari.  

Art. 11. Noii senatori vor fi aleşi conform procedurilor prevăzute în Regulamentul pentru 

alegerea membrilor structurilor şi funcţiilor de conducere. 

 

IIIIII..  PPrreeşşeeddiinntteellee  SSeennaattuulluuii    

Art. 12. Preşedintele Senatului universitar reprezintă Senatul în raporturile cu Rectorul şi 
Consiliul de administraţie şi are următoarele atribuţii ((CCaarrttaa,,  AArrtt..  8844,,  8855)): 

(1) reprezintă interesele şi expresia voinţei comunităţii academice; 

(2) semnează contractul de management cu Rectorul; 

(3) coordonează ansamblul activităţilor Senatului universitar, conform atribuţiilor 
acestui for instituţional; 

(4) prezidează şedinţele Senatului universitar şi stabileşte ordinea de zi a acestora; 

(5) supervizează şi semnează protocoalele sintetice alcătuite în urma şedinţelor de 
senat precum şi toate documentele ce emană de la acest for academic; 

(6) propune structura comisiilor Senatului şi nominalizează preşedinţii şi componenţa 
acestora; conform regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor, acestea 
devin funcţionale după aprobarea de către Senatul universitar;  

(7) coordonează şi verifică activitatea comisiilor Senatului; 

(8) sintetizează şi supune spre aprobare Senatului recomandările, solicitările de 
clarificare sau alte modalităţi adresate conducerii executive a universităţii, întemeiate 
pe concluziile comisiilor Senatului, pe observaţiile, solicitările sau iniţiativele 
manifestate sau transmise la nivelul Senatului sau pe constatările şi iniţiativele 
proprii; 

(9) întocmeşte şi prezintă în şedinţă comună a Senatului universitar şi Consiliului de 
administraţie un raport de activitate anual; 

(10) asigură transparenţa activităţii Senatului universitar; face publice toate 
documentele cu caracter de sinteză ale acestuia: protocoale de şedinţă, comunicări 
scrise adresate conducerii executive, raportul anual de activitate ş.a. 

Art. 13. Preşedintele Senatului universitar se obligă să fie un garant al deplinei principialităţi 
în activitatea forului pe care îl coordonează şi reprezintă.  
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IIVV..  CCoommiissiiiillee  ppeerrmmaanneennttee  aallee  SSeennaattuulluuii    

Art. 14. Senatul universitar stabileşte comisii de specialitate prin care controlează activitatea 
conducerii executive şi a Consiliului de administraţie. Comisiile permanente ale senatului 
sunt (Carta - Art. 71): 

- Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; 

- Comisia pentru etică şi deontologie profesională universitară;  

- Comisia de dezvoltare şi perfecţionare instituţională.  

Art. 15. În afară de acestea, Senatul poate constitui comisii pe probleme punctuale, după 
caz. Rapoartele de monitorizare şi de control ale comisiilor, prezentate şi discutate în Senatul 
universitar, stau la baza rezoluţiilor Senatului universitar. 

  

VV..  OOrrggaanniizzaarreeaa  şşii  ffuunnccţţiioonnaarreeaa  SSeennaattuulluuii  

Art. 16. În şedinţa de constituire a Senatului se anunţă candidaturile pentru calitatea de 
Preşedinte al Senatului, din rândul senatorilor nou aleşi.  

Art. 17. Preşedintele Senatului se alege prin vot secret, de către membrii Senatului, cu votul 
majorităţii simple.  

Art. 18. Dacă există mai mult de 2 candidaţi şi, în primul tur de scrutin, niciunul dintre aceştia 
nu a obţinut majoritatea simplă necesară, se recurge la un al doilea tur de scrutin, între 
primii 2 candidaţi clasaţi după primul tur. În caz de paritate, se repetă votul pentru 
departajarea celor doi candidaţi. 

Art. 19. Membrii Senatului universitar au drept de vot deliberativ egal. Hotărârile Senatului 
universitar se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi (cu excepţiile prevăzute  
la Art. 9 şi 36), dacă numărul acestora întruneşte cvorumul (cel puţin două treimi din 
numărul total al membrilor), şi sunt executorii pentru toţi membrii comunităţii Academiei de 
Muzică „Gheorghe Dima” (Carta, Art. 72). 

Art. 20. Votul este direct şi deschis (cu excepţia cazurilor prevăzute la Art. 9, 17 şi 36).  

Art. 21. Senatorul care este în imposibilitate de a participa la o şedinţă poate împuternici un 
membru al Consiliului facultăţii pentru a-l reprezenta în şedinţa respectivă (Carta, Art. 70). 

Art. 22. Secretariatul Senatului este asigurat de secretarul şef al universităţii (Carta, Art. 68). 

Art. 23. Senatul se întruneşte în şedinţe ordinare şi în şedinţe extraordinare, la convocarea 
Preşedintelui Senatului, a Rectorului, a Consiliului de administraţie sau la propunerea a cel 
puţin o treime din membrii Senatului (Carta, Art. 69). 

Art. 24. Şedinţele ordinare ale Senatului sunt lunare, la o dată fixată, de comun acord, la 
începutul anului universitar. 

Art. 25. Senatul poate fi convocat în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar. 

Art. 26. Convocarea senatorilor se face prin e-mail şi telefonic, cu cel puţin 3 (trei) zile 
înainte, pentru şedinţele ordinare, şi cu 24 de ore înainte pentru şedinţele extraordinare. 
Odată cu înştiinţarea senatorilor se comunică ordinea de zi şi sunt puse la dispoziţia acestora 
documentele care vor fi dezbătute.  
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Art. 27. La începutul şedinţelor, ordinea de zi poate fi completată cu puncte suplimentare, la 
cererea oricărui senator, cu aprobarea majorităţii simple a senatorilor prezenţi.   

Art. 28. Senatul este prezidat de Preşedintele Senatului sau, în absenţa sa, de decanul de 
vârstă dintre senatorii prezenţi.    

Art. 29. Şedinţele Senatului nu sunt publice.  

Art. 30. La şedinţele Senatului poate fi invitat Rectorul şi pot fi convocaţi membri ai 
Consiliului de administraţie, reprezentanţi ai sindicatelor precum şi alte persoane cu diferite 
funcţii sau responsabilităţi, după caz (Carta, Art. 67). 

Art. 31. Luările de cuvânt ale senatorilor vor fi concise şi la obiect; preşedintele Senatului va 
veghea la respectarea regulilor deontologiei academice. 

Art. 32. Hotărârile Senatului sunt publice şi se aduc la cunoştinţa comunităţii academice în 
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data adoptării acestora. 

  

VVII..  AAttrriibbuuţţiiiillee  SSeennaattuulluuii  

Art. 33. Atribuţiile Senatului sunt conforme cu prevederile LEN 1/2011 şi ale Cartei 

Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca (Art. 73).  

Art. 34. Atribuţiile Senatului sunt următoarele: 

(1) garantează libertatea academică şi autonomia universitară; 

(2) elaborează şi adoptă: 

- Carta AMGD (în urma dezbaterii cu comunitatea universitară);  

- Regulamentul de funcţionare a AMGD; 

- criteriile de evaluare ale cadrelor didactice (pot fi introduse criterii de evaluare şi indicatori 

de performanţă care susţin politica de dezvoltare instituţională şi întăresc competitivitatea 

instituţiei). 

(3) adoptă: 

- Codul de etică şi deontologie universitară;  

- Codul de asigurare a calităţii; 

- Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului;  

(4) aprobă: 

- modificări ale Cartei AMGD; 

- structura, organizarea şi funcţionarea AMGD (la propunerea Rectorului);  

- organigrama AMGD; 

- Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru studiile universitare de 

licenţă, masterat şi doctorat [LEN, Art. 138 - 1]. 

- Regulamentul pentru desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor (licenţă, 

disertaţie, susţinere publică a tezei de doctorat, examen de certificare pentru programele de 
studii postuniversitare de tip specializare, examen de selecţie, care precedă examenul de 
licenţă, în cazul studenţilor/absolvenţilor care provin de la instituţii de învăţământ superior 
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şi/sau programe de studii care au intrat în lichidare, cu respectarea Metodologiei-cadru 

aprobată de MECTS) [LEN, Art. 143 - 2]; 

- Regulamentul de organizare si desfăşurare a programele postuniversitare de 

formare şi dezvoltare profesională (organizate cu respectarea reglementarilor în 

vigoare) [LEN, Art. 173]; 

- Metodologia pentru recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a perioadelor de 

studii efectuate în ţară sau în străinătate (pe baza normelor europene, ale sistemului 

european de acumulare şi transfer al creditelor de studii, cu respectarea Metodologiei-cadru 

a MECTS) [LEN, Art. 147]; 

- Metodologia pentru evaluarea rezultatelor şi performantelor activităţilor 

didactice şi de cercetare ale personalului didactic şi de cercetare (şi urmăreşte 

aplicarea periodică a acesteia, la intervale de max. 5 ani) [LEN, Art. 303 - 1]; 

- Metodologia de cuantificare în ore convenţionale a activităţilor cuprinse în 

norma didactică (prevăzute în LEN, Art. 287 - 2, c-j), în funcţie de programul de studii, de 

profil şi de specializare [LEN, Art. 287 - 9]; 

- Metodologiile de examinare (care au în vedere asigurarea calităţii şi respectarea 

prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară) [LEN, Art. 144]; 

- Metodologia de percepere a taxelor pentru: depăşirea duratei de şcolarizare 
prevăzute de lege, admiteri, înmatriculări, reînmatriculări, repetarea 
examenelor şi a altor forme de verificare, care depăşesc prevederile planului 
de învăţământ, precum şi pentru activităţi neincluse în planul de învăţământ 
[LEN, Art. 222 - 2]; 

- celelalte metodologii şi regulamente privind organizarea şi funcţionarea AMGD 
(elaborate în baza prevederilor Cartei şi a legislaţiei în vigoare), precum şi orice 
modificare a acestora (Senatul poate iniţia şi verifica activităţile de elaborare/modificare 

a regulamentelor);  

- structura anului universitar (anual); 

- proiectul de buget şi execuţia bugetară (anual); 

- statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare (anual);  

- Planul strategic de dezvoltare instituţională şi Planurile operaţionale (la 

propunerea Rectorului); 

- Raportul anual al Rectorului (prevăzut ÎN LEN, Art. 130 - 2) (validarea se face în baza 

referatelor realizate de comisiile sale de specialitate [LEN, Art. 213 - 6 f]; 

- Raportul conducerii universităţii referitor la cuantumul regiei pentru granturile 

de cercetare şi la modul în care regia a fost cheltuită (la sfârşitul fiecărui an 

bugetar) [LEN, Art. 190]; 

- înfiinţarea, organizarea, divizarea, comasarea sau desfiinţarea departamentelor 
(fără a prejudicia studenţii – [LEN, Art. 195]);  

- înfiinţarea unităţilor de cercetare (pe perioada determinată si pe proiecte, distincte sub 

raportul bugetului de venituri şi cheltuieli, cu autonomie şi statute proprii [LEN, Art. 131 - 2]), 
a studiourilor artistice, laboratoarelor specifice, şcolilor sau cursurilor de vară 
(pe baza propunerilor facultăţilor sau a departamentelor, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare); 

- înfiinţarea şi desfiinţarea de specializări/programe de studii (în condiţiile legislaţiei 

în vigoare);  
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- curriculumul programelor de studii universitare (în concordanţa cu profilul calificării 

definit în Cadrul naţional al calificărilor);  

- planurile de învăţământ ale facultăţilor, departamentelor, ale programelor de 
studii aferente celor trei cicluri universitare – licenţă, masterat, doctorat;  

- înfiinţarea unor duble specializări (care vor urma procedura de autorizare şi acreditare, 

conform legii) [LEN, Art. 150]; 

- prelungirea duratei programului de studii universitare de doctorat cu 1-2 ani (în 

situaţii speciale, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile) 
[LEN, Art. 159]; 

- numărul locurilor cu taxă (anual, ţinând cont de capacitatea instituţională);  

- calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu 
(cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului universitar) [LEN, Art. 136 – 2]; 

- Metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea 
personalului didactic şi de cercetare; 

- standardele de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiilor de asistent 
universitar şi lector  universitar (Art. 301 - 1); 

- lista cadrelor didactice asociate selectate şi propuse de consiliile facultăţilor 
(anual, în baza criteriilor de performanţă profesională şi a situaţiei financiare);  

- invitarea pe o durată determinată a unor cadre didactice universitare sau a 
altor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu în calitate de cadre 
didactice universitare asociate invitate (în raport cu necesităţile academice proprii); 
în cazul specialiştilor fără grad didactic universitar recunoscut în ţară, Senatul 
aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător performanţei (în 

conformitate cu standardele naţionale – profesor sau conferenţiar asociat invitat, 

lector/asistent asociat  invitat);  

- anularea certificatelor sau a diplomelor de studii atunci când se dovedeşte că 
s-au obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor 
Codului de etică şi deontologie universitară; 

- structura comisiilor Senatului, preşedinţii şi componenţa acestora;  

- strategia cercetării ştiinţifice, a creaţiei muzicale şi a activităţii artistice din 
AMGD;  

- gradaţiile de merit sau alte recompense (la propunerea consiliilor facultăţilor); 

- susţinerea de către personalul titular a unor activităţi de predare şi cercetare în 
alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare ) (prin acord scris) [LEN, 
Art. 288 - 3]; 

- acordarea anului sabatic pentru profesorii şi conferenţiarii titulari sau directorii 
de granturi care timp de 6 ani consecutivi au derulat granturi de cercetare şi 
au funcţionat în cadrul universităţii [LEN, Art. 288 - 5]; 

- criteriile de evaluare a rezultatelor profesionale personale [LEN, Art. 294 - 5]; 

- sancţionarea personalului cu performanţe profesionale slabe (la propunerea 

Consiliului de administraţie); 

- acordurile de colaborare cu instituţii similare şi culturale din ţară şi din 
străinătate;  
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- înfiinţarea de societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii, în nume propriu sau 
prin asociere (cu condiţia ca acestea să contribuie la creşterea performanţelor instituţiei şi 

să nu influenţeze negativ în niciun fel activităţile de bază din universitate); 

(5) aprobă şi propune MECTS: 

- numărul de locuri la toate formele de învăţământ subvenţionate de la bugetul 
de stat şi numărul de locuri la formele de învăţământ subvenţionate din alte 
surse;  

- înfiinţarea, organizarea sau desfiinţarea unor facultăţi sau extensii [LEN, Art. 
132- 2] (în condiţiile legislaţiei în vigoare, asigurând îndeplinirea prevederilor legale de 

autorizare provizorie şi acreditare);  

(6) poate aproba: 

- reducerea normei didactice cu cel mult 30% pentru personalul care exercită o 
funcţie de conducere în cadrul universităţii sau de îndrumare şi control în 
cadrul MECTS [LEN, Art. 287 - 21]; 

- continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare, în 
baza unui contract pe perioadă determinata de un an, cu posibilitatea de 
prelungire anuală conform Cartei universitare, fără limită de vârstă, în baza 
criteriilor de performanţă profesională şi a situaţiei financiare (Art. 289 - 3); 
pentru cadrele didactice şi de cercetare pensionate în cursul anului 
universitar, prima prelungire se acordă până la sfârşitul anului universitar; 
plata cadrelor didactice şi de cercetare asociate se va face în regim de plată cu 
ora, exclusiv pentru activităţi didactice de predare (cursuri) şi seminarizare 
(seminarii, lucrări practice); 

- conferirea titlului onorific de profesor emerit, pentru excelenţă didactică şi de 
cercetare, cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare [LEN, Art. 289 
- 3]; 

(7) validează: 

- componenţa tuturor comisiilor din AMGD (constituite conform legii);  

- concursurile publice pentru funcţiile din Consiliul de administraţie; 

- îndeplinirea procedurii de alegere a consiliilor facultăţilor sau a 
departamentelor, a decanilor facultăţilor, a altor structuri de conducere; 

- decanii selectaţi prin concurs public organizat de Rector [LEN, Art. 211 - 4]; 

- concursul pentru ocuparea postului de director general administrativ [LEN, Art. 
214 – 5]; 

(8) stabileşte: 

- însemnele de identificare ale AMGD;  

- strategii în vederea constituirii de consorţii (inclusiv cu unităţile de 

cercetare-dezvoltare, pe bază de contract de parteneriat, conform legislaţiei in vigoare); 

- modul în care se realizează salarizarea personalului didactic si de cercetare (cu 

respectarea legislaţiei în vigoare) [LEN, Art. 327]; 

- numărul posturilor pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar (în funcţie 

de bugetul şi specificul instituţiei, al facultăţii, al programului de studii, al departamentului 

sau al şcolii doctorale) [LEN, Art. 286 - 6]; 
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- norma universitară efectivă, diferenţiată în funcţie de programul de 
studii/specializare şi de dimensiunea formaţiunilor de studiu (în limitele legislaţiei 

în vigoare); în baza autonomiei universitare, în situaţii speciale legate de o coordonare 
adecvată a raportului dintre resursele materiale/financiare, resursele umane şi curricula 
universitară – plan de învăţământ şi formaţii de studiu –, poate mări, prin regulament, norma 
didactică săptămânală minimă, cu respectarea standardelor de asigurare a calităţii, fără a 

depăşi limita maximă prevăzută în Art. 287 - 12 din LEN (16 ore convenţionale) [LEN, Art. 
287 - 13; 17]; 

- indemnizaţiile aferente tuturor funcţiilor de conducere stipulate în Carta AMGD 
(în conformitate cu dispoziţiile legale); 

- perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic, 
în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză (Art. 304 - 13b); 

- formaţiunile de studiu şi dimensiunile acestora (cu respectarea standardelor de 

calitate, în concordanţă cu programul şi ciclul de studii, propuse de ARACIS şi aprobate de 

MECTS) [LEN, Art. 292]; 

- condiţiile în care universitatea poate acorda, în afara cifrei de şcolarizare 
aprobate, cel puţin un loc pentru studii gratuite absolvenţilor cu diplomă de 
bacalaureat proveniţi din centrele de plasament [LEN, Art. 205 – 5]; 

- programele de studii de masterat (în cadrul domeniului acreditat sau autorizat 

provizoriu, care vor fi comunicate MECTS până la data de 1 februarie a fiecărui an, pentru a fi 

publicate centralizat) [LEN, Art. 155]; 

- atribuţiile studentilor-doctoranzi care sunt încadraţi de către IOSUD ca asistenţi 
de cercetare ori asistenţi universitari pe perioada determinată, cu respectarea 
prevederilor LEN, Art. 164 - 3 („studentul-doctorand poate desfăşura activităţi 

didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4—6 ore convenţionale 
didactice pe săptămâna. Activităţile didactice care depăşesc acest nivel vor fi remunerate în 

conformitate cu legislaţia în vigoare”) [LEN, Art. 290 - 1]; 

- numărul minim de credite necesar promovării anului universitar [LEN, Art. 148]; 

- condiţiile în care se poate modifica statutul de student cu taxă (Art. 205 - 9); 

- cuantumul taxelor de studii [LEN, Art. 119 - 1]; 

- cuantumul taxelor de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, 
precum şi scutirea de plata acestor taxe sau reducerea lor [LEN, Art. 142]; 

- numărul şi cuantumul burselor de studii acordate; 

- cuantumul taxelor pentru eliberarea unor documente (în cadrul cărora să fie atribuit 

un număr de credite de studiu transferabile disciplinelor de curs urmate de absolvent, pentru 
echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor şi recunoaşterea în străinătate a unor 
diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile, pe baza 

informaţiilor existente în registrul matricol propriu) [LEN, Art. 149]. 

(9) decide: 

- exmatricularea şi reînmatricularea studenţilor (la propunerea consiliilor facultăţilor); 

- modul de utilizare, gestionare şi dezvoltare a patrimoniului AMGD (pe baza 

propunerilor Consiliului de administraţie);  

(10) îndeplineşte şi alte atribuţii, după cum urmează: 

- încheie contractul de management cu Rectorul;  
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- controlează activitatea Rectorului şi a Consiliului de administraţie prin comisiile 
sale specializate; 

- acordă titlul de Doctor Honoris Causa şi alte titluri onorifice;  

- validează şi evaluează resursa umană (periodic); 

- soluţionează situaţiile neprevăzute în regulamentele şi metodologiile elaborate 
la nivelul AMGD;  

- desemnează, în situaţia revocării din funcţie a rectorului de către MECTS, un 
prorector care reprezintă universitatea şi care devine ordonator de credite 
până la confirmarea unui nou rector de către MECTS; în termen de 3 luni de la 
revocarea din funcţie a rectorului, finalizează procedurile de desemnare a 
unui nou rector, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, şi trimite spre 
confirmare MECTS numele noului rector [LEN, Art. 125 – 1]; 

- în cazul în care modalitatea aleasă pentru desemnarea rectorului este cea pe 
baza unui concurs public, conform votului universal, direct şi secret al tuturor 
cadrelor didactice titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor 
studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor, desfăşurat cu 
minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului (cf. LEN, Art. 209 - 
2), Senatul: 

- stabileşte o comisie de selecţie şi de recrutare a rectorului, 
formată, în proporţie de 50%, din membri ai universităţii şi, în 
proporţie de 50%, din personalităţi ştiinţifice şi academice din 
afara universităţii, din ţară şi din străinătate, cu minimum 12 
membri, dintre care cel puţin un reprezentant al studenţilor 
sau un absolvent al universităţii desemnat de către studenţii 
din senatul universitar, conform Cartei universitare; 

- elaborează şi aprobă Metodologia de avizare, de selecţie şi de 

recrutare a rectorului, conform legii [LEN, Art. 210 - 2];  

- avizează, pe baza audierii în plen, cu majoritate simplă, 
personalităţile ştiinţifice, artistice sau academice din ţară şi din 
străinătate care pot participa la concurs; este obligatorie 
avizarea a minimum 2 candidaţi [LEN, Art. 210 - 4];  

- se implică în soluţionarea problemelor disciplinare, cu respectarea 
următoarelor prevederi: 

- propunerile de sancţionarea disciplinară a angajaţilor poate fi 
făcută de către Rector, Preşedintele senatului sau de către cel 
puţin 2/3 din membrii senatului [LEN, Art. 313 - 1]; 

- Senatul poate stabili următoarele sancţiuni disciplinare 
[prevăzute în LEN, Art. 312 - 2]: 

c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a 
dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea 
unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de 
conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în 
comisii de doctorat, de masterat sau de licenţă;  
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d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;  

e) desfacerea disciplinară a contractului de munca. 

- sancţiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea 
cercetării faptei sesizate, audierea celui în cauză şi verificarea 
susţinerilor făcute de acesta în apărare; pentru investigarea 
abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic, 
personalul din cercetare sau personalul administrativ, se 
constituie comisii de analiză formate din 3-5 membri, cadre 
didactice care au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui 
care a săvârşit abaterea şi un reprezentant al organizaţiei 
sindicale; comisiile de analiză, numite de Rector, sunt aprobate 
de senat [LEN, Art. 314 - 1, 2, 3a]; 

Art. 35. Senatul poate demite Rectorul în condiţiile specificate de contractul de management 
şi de Cartă. 

Art. 36. Demiterea Rectorului se va aproba de către Senat prin votul secret a minimum 2/3 
dintre membrii Senatului. 

 

VVIIII..  DDrreeppttuurriillee  şşii  oobblliiggaaţţiiiillee  sseennaattoorriilloorr  

Art. 37.  Senatorii au următoarele drepturi şi obligaţii: 

- să participe la şedinţele Senatului; 

- să-şi exprime neîngrădit, şi cu bună credinţă, opiniile; 

- să participe, prin vot deschis sau secret, după caz, la luarea hotărârilor; 

- să propună Senatului punerea în discuţie a problemelor pe care le consideră 
importante pentru comunitatea academică sau pentru structura pe care o reprezintă; 

- să interpeleze organele şi structurile Senatului precum şi conducerea executivă sau 
administrativă a AMGD; 

- să ceară convocarea Senatului în şedinţă extraordinară, în condiţiile prezentului 
Regulament; 

- să cunoască legislaţia din domeniul învăţământului superior, prevederile Cartei 
AMGD, regulamentele AMGD şi prevederile prezentului Regulament. 

Art. 38.  Orice punct de vedere exprimat public de către un senator neîmputernicit în mod 
expres în acest sens de către Senat sau de Preşedintele acestuia nu angajează Senatul şi 
reprezintă opinia personală a senatorului în cauză, care răspunde în faţa Senatului pentru 
corectitudinea acestei opinii. 
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VVIIIIII..  DDiissppoozziiţţiiii  ffiinnaallee  şşii  ttrraannzziittoorriiii  

Art. 39.  La data adoptării prezentului Regulament, funcţia de Preşedinte al Senatului a fost 
ocupată, în conformitate cu prevederile LEN 1/2011, ale Cartei AMGD şi ale Regulamentului 

şi Metodologiei de desfăşurare a alegerilor universitare, în şedinţa din data 21 februarie 
2012. 

Art. 40.  Prezentul Regulament este parte anexă a Cartei AMGD. 

Art. 41.  Prezentul Regulament fost adoptat de către Senatul AMGD în şedinţa din data de 
17 mai 2012 şi intră în vigoare de la data adoptării sale. Au fost aprobate modificări ale 
Cartei în şedinţele Senatului AMGD din: 1 martie 2012, 25 octombrie 2012.  

 

 

 

PPRREEŞŞEEDDIINNTTEELLEE  SSEENNAATTUULLUUII,,  

PPrrooff..  uunniivv..  ddrr..  GGaabbrriieell  BBAANNCCIIUU  


