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CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE 

Art.1 
Prezentul regulament stabile~te ~i consemneaza m1s1unea, modul de constituire, 
structura, conducerea, atributiile ~i repartitia responsabilitatilor care decurg din 
acestea, functionarea curenta, drepturile ~i obligatiile membrilor Senatului universitar, 
precum ~i relatiile functionale ale acestuia cu celelalte organisme de conducere ale 
u n iversitati i. 

Art. 2 
Dupa aprobarea sa de catre Senatul universitar, prezentul regulament devine parte 
integranta a Cartei Universitatii Valahia din Targovi~te. 

Art.3 
(1) Senatul universitar reprezinta comunitatea universitara, fiind eel mai Tnalt for de 

decizie ~i deliberare al Universitatii Valahia din Targovi~te. 
(2) Senatul universitar asigura conducerea universitatii Tn concordanta cu legile Tn 

vigoare, cu principiile autonomiei universitare, cu prevederile Cartei universitatii ~i 
cu propriile hotarari. 

(3) Senatul universitar beneficiaza de spatii, logistica §i personal, necesare Tndeplinirii 
sarcinilor sale, stabilite prin hotarari. 

(4) Resursele financiare necesare functionarii Senatului universitar sunt prevazute Tn 
bugetul Universitatii Valahia din Targovi§te. 

Art. 4 
Activitatea Senatului universitar se desfa§oara pe perioada unui mandat de patru ani, 
Tncepand cu data constituirii sale, pe baza Regulamentului de organizare §i functionare 
adoptat, a Cartei universitatii §i Tn concordanta cu legislatia Tn vigoare. 

Art. 5 
Hotararile Senatului universitar sunt obligatorii pentru toate organismele 
reprezentative, executive, administrative ~i pentru Tntreaga comunitate universitara. 
La solicitarea Biroului Permanent, structurile academice, administrative ~i executive 
ale universitatii au obligatia de a raspunde interpelarilor senatorilor sau ale comisiilor 
de specialitate. 

Art. 6 
Tn calitatea sa de reprezentant al comunitatii universitare, Senatul universitar i~i 
desfa~oara misiunea pe urmatoarele dimensiuni: 
(1) Garantarea libertatii academice $i a autonomiei universitare, Tn conditiile respectarii 

legii §i a cerintelor responsabilitatii publice; 
(2) garantarea respectarii demnitatii, a drepturilor legale, precum ~i a satisfacerii 

cerintelor $i a§teptarilor institutionale fire$ti $i sustenabile ale tuturor membrilor 
colectivi ~i individuali ai comunitatii universitare; 

(3) asigurarea, la nivel strategic, a structurarii $i dezvoltarii armonioase, competitive a 
universitatii; 
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(4) asigurarea integrarii universitatii Tn mediul socio-economic local , regional $i 
national , astfel ,neat aceasta sa devina un agent corporatist responsabil $i un 
important agent de bunastare a societatii; 

(5) asigurarea calitatii $i competitivitatii Tntregii prestatii a universitatii, urmarind Tn 
acest scop satisfacerea cerintelor de cunoa$tere ale societatii $i cre$terea continua 
a prestigiului institutiei Tn mediul academic $i socio-economic national $i 
international; 

(6) asigurarea, Tn conditiile reglementarilor legale Tn vigoare, a cadrului necesar 
motivarii performantei academice, a respectarii eticii $i integritatii academice, 
precum $i a disciplinei universitare. 

Art. 7 
In cadrul definit de actele normative Tn vigoare $i de prezentul regulament, precum $i 
Tn calitatea sa de reprezentant al comunitatii universitare, Senatul universitar 
controleaza, prin comisiile de specialitate, activitatea conducerii executive ~i a 
consiliului de administratie. 
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CAPITOLUL II - STRUCTURA SI ORGANIZAREA SENATULUI , 

UNIVERSITAR 

Art. 8 
Componenta §i marimea Senatului universitar sunt stabilite prin ,,Metodologia 
referitoare la procesul de constituire ~i de alegere a structurilor ~i functiilor de 
conducere la nivelul Universitatii Valahia din Targovi§te", Tn concordanta cu legea §i 
Carta universitatii, astfel Tncat sa se asigure eficienta decizionala §i reprezentativitatea 
comunitatii academice. 

Art. 9 
(1) Senatul Universitatii Valahia din Targovi§te este compus din 75% personal didactic 

~i de cercetare ~i din 25% reprezentanti ai studentilor. 
(2) Numarul membrilor Senatului universitar este de 47, din care 34 cadre didactice §i 

de cercetare ~i 13 studenti. 
(3) Numarul, procedura de alegere a membrilor Senatului universitar, ponderea de 

reprezentare a facultatilor, numarul reprezentantilor acestora Tn Senatul universitar, 
incompatibilitatile cu aceasta calitate, constituirea, competentele §i atributiile 
Senatului universitar sunt reglementate prin lege, Carta universitatii §i ,,Metodologia 
referitoare la procesul de constituire §i de alegere a structurilor §i functiilor de 
conducere la nivelul Universitatii Valahia din Targovi§te". 

Art. 10 
(1) Membrii Senatului universitar sunt ale§i prin vot universal, direct §i secret al tuturor 

cadrelor didactice §i cercetatorilor titulari, respectiv al tuturor studentilor, prin 
reprezentantii acestora. 

(2) Membrii Senatului universitar, reprezentanti ai personalului didactic §i de cercetare, 
pot fi ale§i daca au calitatea de titular Tn Universitatea Valahia din Targovi§te. 

(3) Membrii Senatului universitar, reprezentanti ai studentilor, pot fi ale~i daca sunt 
Tnmatriculati Tn Universitatea Valahia din Targovi§te §i Tndeplinesc conditiile 
stabilite prin regulamentul privind organizarea ~i desfa§urarea alegerilor pentru 
aceasta structura. 

(4) Durata mandatului unui membru al Senatului universitar este de 4 ani. Pentru 
studenti, mandatul acopera perioada Tn care ace~tia sunt Tnmatriculati Tn cadrul 
universitatii. 

(5) Membrii Senatului universitar T§i pastreaza mandatul atat timp cat nu Ii se modifica 
statutul avut Tn momentul alegerii. 

(6) Tn cazul Tn care se vacanteaza locuri Tn Senatul universitar, acestea se vor ocupa 
de catre persoane provenind de la aceea§i structura, pentru mentinerea 
proportionalitatii pe facultati. In acest sens, vor fi organizate alegeri partiale pentru 
desemnarea celui/celor care va/vor exercita un mandat partial pana la alegerile 
urmatoare. Procedura pentru alegerile partiale este similara celei alegerilor la 
termen. 

(7) Senatul universitar Tn exercitiu se considera dizolvat Tn ziua validarii noului Senat 
universitar. 
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(1) Structurile functionale ale Senatului sunt: 
• Biroul Permanent; 
• Comisiile de specialitate; 
• Comisiile ad-hoc. 
• Secretariatul Senatului. 

(2) Mandatul structurilor Senatului universitar este de 4(patru) ani §i este limitat la 
durata mandatului Senatului universitar care le-a ales, cu exceptia mandatului 
comisiilor ad-hoc, a carui durata se stabile~te la data constituirii lor. 

Art. 12 
(1) Dupa constituirea leg ala a Senatului universitar, sub conducerea celui mai ,n varsta 

senator, este ales Pre§edintele Senatului care este ~i pre~edinte al Biroului 
Permanent. 

(2) Pre~edintele este ales pe durata mandatului Senatului universitar, prin votul direct, 
liber §i secret al membrilor Senatului Universitatii Valahia din Targovi§te, cu 
respectarea dispozitiilor Cartei universitatii §i prevederilor ,,Metodologiei referitoare 
la procesul de constituire §i de alegere a structurilor §i functiilor de conducere la 
nivelul Universitatii Valahia din Targovi~te". 

(3) Pre§edintele Senatului universitar reprezinta acest for 1n raporturile cu Rectorul. 
(4) Pre§edintele Senatului universitar poate fi revocat prin vot direct §i secret de catre 

Senatul universitar ,n cazul ,ncalcarii grave sau repetate a atributiilor sale. 
Procedura revocarii poate fi initiata, Tn scris §i cu indicarea motivelor acesteia, de 
eel putin 1/3 din numarul senatorilor. Tn acest caz, propunerea de revocare trebuie 
avizata de o comisie de ancheta constituita Tn acest scop. 

(5) Revocarea pre§edintelui Senatului universitar se hotara§te cu o majoritate de 2/3 
din numarul senatorilor. 

(6) In caz de vacantare a functiei de pre§edinte al Senatului universitar aceasta va fi 
Tndeplinita de catre un vicepre§edinte ales prin vot deschis de majoritatea 
senatorilor prezenti la §edinta Tn care se constata vacantarea functiei. 

(7) Noul pre~edinte al Senatului universitar va fi ales Tn termen de maxim 60 de zile de 
la vacantare, cu respectarea prevederilor Cartei universitare §i ,,Metodologiei 
referitoare la procesul de constituire §i de alegere a structurilor §i functiilor de 
conducere la nivelul Universitatii Valahia din Targovi§te". 

Art. 13 
(1) Biroul Permanent al Senatului universitar este campus din Pre§edintele Senatului 

universitar, cei patru vicepre~edinti §i un reprezentant al studentilor senatori, 
desemnat de ace§tia. 

(2) Vicepre~edintii Senatului coordoneaza activitatea comisiilor de specialitate Tn 
conformitate cu zonele specifice de responsabilitate. 

(3) Pentru activitatea desfa§urata la nivelul Senatului universitar, pre§edintele ~i 
vicepre~edintii primesc salarii diferentiate, stabilite prin hotarare a Senatului. 
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Art. 14 
(1) Comisiile de specialitate ale Senatului universitar sunt organisme stabilite de catre 

acest for, pentru controlul conducerii operative a Universitatii Valahia din Targovi§te 
~i a Consiliului de Administratie. Ele se constituie prin optiunea senatorilor, in 
functie de disponibilitatea, reprezentativitatea §i competentele acestora. 

(2) Pentru repartizarea in cadrul unei comisii de specialitate, membrii Senatului 
universitar i9i vor depune optiunea la secretariatul Senatului. In cazul in care sunt 
mai multe solicitari decat numarul de membri ai unei comisii, repartizarea se va 
face pe baza urmatoarelor criterii: 

a. o facultate poate avea eel mult trei cadre didactice, senatori, intr-o comisie 
de specialitate; 

b. numarul de voturi obtinute in procesul electoral pentru desemnarea 
membrilor Senatului universitar; 

c. tragere la sorti. 
(3) Biroul Permanent al Senatului universitar repartizeaza membrii Senatului 

universitar pe comisii . 
(4) Componenta fiecarei comisii va fi validata de catre plenul Senatului universitar. 
(5) In activitatea lor, comisiile pot solicita conducerii executive ~i administrative a 
Universitatii Valahia din Targovi~te, informatii, sprijin documentar ~i logistic; 
administratia are obligatia sa ofere sprijin documentar 9i logistic. 
(6) Fiecare comisie de specialitate a Senatului universitar este condusa de un 
pre§edinte ales, pe baza propunerilor pre~edintelui Senatului universitar, prin votul, 
direct, liber §i secret al membrilor Senatului universitar, in conformitate cu dispozitiile 
Cartei universitare §i prevederilor ,,Metodologiei referitoare la procesul de constituire ~i 
de alegere a structurilor ~i functiilor de conducere la nivelul Universitatii Valahia din 
Targovi~te". 
(7) Pre§edintele fiecarei comisii de specialitate a Senatului universitar indepline§te §i 
functia de vicepre§edinte al Senatului universitar §i poate fi revocat din functie, la 
propunerea pre§edintelui Senatului universitar, cu majoritatea a 2/3 din numarul de 
membri ai Senatului. 

Art. 15 
(1) Comisiile de specialitate ale Senatului universitar sunt urmatoarele: 

• Comisia pentru Calitatea lnvatamantului 9i Cercetarii; 
• Comisia pentru Regulamente, Metodologii ~i Proceduri; 
• Comisia pentru Relatii Internationale 9i Dezvoltare lnstitutionala; 
• Comisia pentru Probleme Sociale, Studente~ti, Monitorizarea ~i Analiza 
Utilizarii Resurselor. 

(2) Competentele, atributiile ~i sarcinile comisiilor de specialitate sunt stabilite de 
Biroul Permanent sau direct de catre plenul Senatului universitar. 

Art. 16 
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(1)Secretariatul Senatului universitar reprezinta aparatul tehnic de lucru al acestuia, cu 
activitate permanenta. 
(2) Secretariatul Senatului universitar participa, fara drept de vot, la !?edintele Senatului 
!?i la !?edintele comisiilor de specialitate. 
(3) Secretariatul Senatului universitar asista activitatea Biroului Permanent ~i 
realizeaza comunicarea cu: Pre!?edintele Senatului universitar, comisiile Senatului 
universitar, membrii senatori, Consiliul de Administratie, facultatile ~i departamentele 
din structura Universitatii Valahia din Targovi~te. 

Art. 17 
(1) Tn situatii particulare, Senatul universitar poate constitui comisii ad-hoc, ce 

functioneaza pe perioada determinata. 
(2) Comisiile ad-hoc se constituie la initiativa/solicitarea pre~edintelui Senatului 

universitar, sau a pre~edintilor comisiilor de specialitate, pentru rezolvarea unor 
probleme punctuale. 

(3) Atributiile, componenta ~i durata mandatului unei comisii ad-hoc sunt stabilite de 
Senatul universitar, prin vot deschis, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenti. 

F 422.2014.Ed .2 Document public 



REGULAMENT 
Cod document 

REG 01- SENAT 

Regulament de organizare ~i functionare Pag./Total pag. 9/21 
a Senatului Universitatii "Valahia" din Data 24.06.2021 

Tar ovi~te Edi ie/Revizie 2/ o 1 2 3 4 5 

CAPITOLUL Ill. ATRIBUTIILE SENATULUI UNIVERSITAR $1 ALE 
STRUCTURILOR ACESTUIA 

Art. 18 
Senatul universitar are competenta decizionala Tn toate domeniile autonomiei 
universitare. 

Art. 19 
Atributiile Senatului universitar sunt urmatoarele: 

1. garanteaza libertatea academica ~i autonomia universitara; 
2. elaboreaza ~i adopta, Tn urma dezbaterii cu comunitatea universitara, Carta 

universitara; 
3. aproba, la propunerea Rectorului, planul strategic de dezvoltare institutionala ~i 

planurile operationale; 
4. aproba, la propunerea Rectorului ~i cu respectarea legislatiei Tn vigoare, 

structura, organizarea ~i functionarea universitatii ; 
5. aproba realizarea de conson;ii ~i fuziuni cu alte universitati ~i institute de 

cercetare-dezvoltare; 
6. aproba afilierea universitatii la organisme academice ~i profesionale, nationale 

~i internationale, Tn vederea sporirii prestigiului ~i vizibilitatii acesteia; 
7. aproba Tnfiintarea, organizarea, divizarea, comasarea sau desfiintarea 

departamentelor, la propunerea Consiliului de administratie ~i/sau a consiliului 
facultatii/facultatilor; 

8. aproba Tnfiintarea unitatilor de cercetare distincte pe perioada determinata ~i 
pentru derularea de proiecte; 

9. aproba Tnfiintarea institutelor, statiunilor experimentale, a centrelor sau 
laboratoarelor de cercetare-dezvoltare; 

10. aproba Tnfiintarea societatilor, a fundatiilor sau asociatiilor; 
11. aproba, la propunerea Consiliului de administratie, metodologiile ~i 

regulamentele privind organizarea ~i functionarea universitatii; 
12. valideaza, Tn luna aprilie a fiecarui an, raportul anual al Rectorului privind starea 

universitatii; 
13. aproba proiectul de buget ~i executia bugetara; 
14. aproba statul de functii al personalului didactic, numarul ~i marimea formatiilor 

de studiu ~i stabile~te numarul posturilor pentru personalul didactic ~i de 
cercetare ~i didactic auxiliar; 

15. poate Tnfiinta duble specializari formate prin alaturarea a doua programe de 
stud ii acreditate existente, incluse Tn nomenclatorul domeniilor ~i specializarilor/ 
programelor de studii universitare ~i structura universitatii; 

16. elaboreaza ~i aproba Codul de asigurare a calitatii ~i Codul de etica ~i 
deontologie universitara; 

17. aproba comisiile de analiza pentru investigarea abaterilor disciplinare; 
18. aproba structura anului universitar; 
19. aproba perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru 

didactic Tn functie de interesul Tnvatamantului ~i a celui Tn cauza; 
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20. aproba anual Regulamentul de organizare a admiterii Tn baza Metodologiei 
cadru elaborate anual de catre ministerul de resort; 

21. adopta Codul universitar al drepturilor $i obligatiilor studentului, cu respectarea 
prevederilor Codului drepturilor $i obligatiilor studentului ; 

22. aproba Regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a studiilor pe 
baza Metodologiei-cadru, aprobate prin ordinal ministrului de resort; 

23. aproba cuantumul taxelor de ~colarizare ~i numarul minim de credite necesar 
promovarii anului universitar; 

24. stabile$te conditiile de modificare a statutului de student cu taxa; 
25. aproba anual, cu eel putin 3 I uni Tnainte de Tnceperea anului universitar, 

Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor, precum $i 
calendarul activitatilor educationale specifice semestrelor academice de studiu; 

26. stabile$te criteriile $i indicatorii de performanta manageriala a rectorului $i 
drepturile ~i obligati ile cuprinse Tn contractul de management; 

27. Tncheie, prin pre$edintele Senatului , contractul de management cu Rectorul, in 
eel mult 30 de zile de la numirea in functie a acestuia de catre ministerul de resort; 

28. monitorizeaza $i controleaza activitatea Rectorului $i a Consiliului de 
administratie prin comisiile de specialitate; 

29. valideaza rezultatele alegerilor pentru structurile $i functiile de conducere 
academica $i concursurile publice pentru functiile din Consiliul de administratie; 

30. revoca rectorul, Tn conditiile specificate in Carta universitatii $i Tn contractul de 
management; 

31. aproba $i aplica metodologia de evaluare a rezultatelor $i performantelor 
activitatilor didactice $i de cercetare, la intervale de maximum 5 ani; 

32. aproba, la propunerea Rectorului , sanctionarea personalului cu performante 
profesionale slabe, Tn baza unei metodologii proprii $i a legislatiei; 

33. aproba metodologia de concurs $i rezultatele concursurilor pentru angajarea 
personalului didactic $i de cercetare $i evalueaza periodic resursa umana; 
evaluarea periodica se face Tn conformitate cu o metodologie aprobata $i 
aplicata de catre Senatul universitar; 

34. aproba Metodologia proprie a universitatii de conferire a titlurilor $i de ocupare 
a posturilor didactice $i de cercetare, 1n baza Metodologiei cadru; 

35. aproba standardele de ocupare a posturilor didactice $i de cercetare specifice 
functiei; 

36. adopta criteriile pentru 1ncheierea $i reTnnoirea contractelor de angajare pe 
perioada determinata; 

37. aproba $i acorda titlurile de: Doctor Honoris Causa, ProfesorHonorificus, 
Membru de Onoare al Senatului Universitar, Profesor Emerit; 

38. alege $i revoca, prin vot secret, pre$edintele Senatului universitar; 
39. infiinteaza comisii de specialitate ad-hoc; 
40. aproba Metodologia referitoare la procesul de constituire $i de alegere a 

structurilor $i funcfiilor de conducere la nivelul Universitatii Valahia din 
TargoVi$te. 

41. Tndepline$te $i alte atributii, decide Tn orice alte domenii de activitate 
universitara, Tn acord cu legislatia in vigoare. 
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Art. 20 
Pre~edintele Senatului universitar are urmatoarele atributii: 

a. reprezinta Senatul universitar 1n raporturile cu Rectorul 9i conducerea 
administrativa; 

b. semneaza, 1n numele Senatului universitar, contractul de management cu 
Rectorul universitatii, in eel mult 30 de zile de la numirea 1n functie a acestuia de catre 
ministerul de resort; 

c. convoaca 9edintele Senatului, in sesiune ordinara sau extraordinara, precum 
9i comisiile permanente ale acestuia; 

d. propune ordinea de zi a 9edintei Senatului; 
e. conduce 9edintele Senatului; 
f. semneaza hotararile Senatului 9i procesele-verbale ale 9edintelor de Senat; 
g. invita la 9edintele Senatului, 1n numele acestuia, reprezentanti ai structurilor 

executive sau administrative ale universitatii sau transmite acestora interpelari scrise 
din partea Senatului; 

h. confera titlurile onorifice acordate de universitate; 
i. reprezinta Senatul universitar in raporturile acestuia cu organismele similare 

ale altar institutii de 1nvatamant superior din tara 9i din strainatate 9i 1ncheie cu acestea 
conventii 9i protocoale de colaborare 1n domeniul academic, 1n limitele mandatului 
acordat de Senat; 

j . 1ndepline9te 9i alte activitati 9i atributii ce-i revin 1n calitate de conducator al 
Senatului, prevazute prin regulamentul de functionare 9i organizare al acestuia. 

Art. 21 
(1) Pre9edintele Senatului universitar poate delega temporar unele din atributiile sale 
unui vicepre~edinte. 
(2)Pre9edintele Senatului universitar nu poate ti membru al niciuneia dintre comisiile 
de specialitate. 

Art. 22 
Vicepre9edintii Senatului universitar au urmatoarele atributii : 
1. asista Pre~edintele la conducerea ~edintelor senatului; 
2. participa la ~edintele Biroului permanent al Senatului universitar; 
3. 1n calitate de pre~edinti ai comisiilor de specialitate, coordoneaza activitatea 
acestora; 
4.propune ordinea de zi a ~edintelor comisiilor de specialitate ale Senatului universitar, 
1n baza documentelor transmise de Senatul universitar, Pre~edintele Senatului 
universitar sau Biroul permanent al Senatului universitar, 1n functie de competentele 
proprii ale fiecarei comisii; 
5.semneaza rapoartele, avizele ~i procesele verbale ale ~edintelor comisiilor de 
specialitate ale Senatului universitar, alaturi de secretarul de ~edinta, desemnat cu 
acordul majoritatii membrilor prezenti ; 
6.asigura cadrul democratic al dezbaterilor 1n ~edintele comisiilor de specialitate ale 
Senatului universitar; 
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7.in cazuri bine justificate, cand este Tn imposibilitate temporara de a-$i exercita 
functia, atributiile pre$edintelui unei comisii de specialitate a Senatului universitar, pot 
fi preluate de un membru al Senatului universitar, din cadrul aceleia~i comisii la 
propunerea pre$edintelui Senatului universitar, cu avizul Biroului permanent al 
Senatului universitar pentru maxim 30 de zile $i cu aprobarea Senatului universitar 
pentru o perioada de eel mult 90 de zile; 
8.Tndeplinesc ~i alte atributii stabilite de Senatul universitar sau de catre Pre$edintele 
Senatului. 

Art. 23 
Biroul permanent al Senatului universitar are urmatoarele atributii: 
1. pregate$te $edintele Senatului universitar; 
2. asista pre$edintele Senatului universitar Tn conducerea $edintelor; 
3. colaboreaza cu comisiile de specialitate ale Senatului universitar; 
4. avizeaza rapoartele comisiilor de specialitate ale Senatului universitar, Tn vederea 

prezentarii acestora Tn plenul Senatului universitar; 
5. elaboreaza regulamentele proprii ale Senatului universitar, hotararile Senatului 

universitar, deliberarile Senatului universitar $i declaratiile publice referitoare la 
probleme §i evenimente de importanta majora pentru universitate; 

6. informeaza comunitatea academica a Universitatii Valahia din Targovi$te cu privire 
la hotararile sau deliberarile Senatului universitar. 

Art. 24 
(1) Comisiile de specialitate ale Senatului universitar sunt exclusiv organe de lucru 

specializate ale acestuia. 
(2) $edintele comisiilor se desfa$oara regulamentar Tn prezenta majoritatii membrilor 

acestora. 
(3) Participarea membrilor comisiilor la $edintele acestora este obligatorie. 
(4) La $edintele de lucru ale comisiilor pot fi invitati, cu scop informativ sau 

consultativ,reprezentanti ai conducerii executive ~i administrative din Universitatea 
Valahia din Targovi$te, cu obligatia acestora de a da curs invitatiei. 

(5) in activitatea lor comisiile de specialitate Tntocmesc rapoarte ~i dau avize care sunt 
supuse dezbaterii $i aprobarii Senatului universitar. 

(6) Avizele $i rapoartele comisiilor de specialitate trebuie sa Tntruneasca acordul 
majoritatii membrilor acestora. 

(7) Avizele $i rapoartele comisiilor de specialitate se semneaza de catre pre$edintii 
acestora ~i vor fi Tnaintate Biroului Permanent. Dupa caz, opiniile separate vor fi 
anexate acestora. 

(8) Avizele ~i rapoartele comisiilor de specialitate sunt prezentate Tn plenul Senatului 
universitar de catre pre~edintii acestora. 

(9) Membrii Senatului universitar pot initia propuneri de modificare a regulamentelor 
de functionare, precum $i alte subiecte de dezbatere, indiferent de apartenenta la 
comisiile de specialitate ale Senatului universitar. 

Art. 25 
Secretariatul Senatului universitar are urmatoarele atributii: 
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1. participa, fara drept de vot, la $edintele Senatului universitar $i, la nevoie, la 
$edintele comisiilor de specialitate, pentru sprijin logistic sau pentru stenografiere, 
respectiv, pentru 1ntocmirea proceselor verbale de $edinta; 

2. asigura evidenta actualizata a membrilor Senatului universitar, a membrilor 
comisiilor Senatului precum $i a datelor de contact ale acestora; 

3. transmite convocarile pentru $edintele Senatului universitar $i $edintele comisiilor 
de specialitate; 

4. consemneaza sau stenografiaza dezbaterile din $edintele Senatului universitar $i, 
dupa caz, din $edintele comisiilor de specialitate; 

5. redacteaza procesele verbale §i minutele §edintelor Senatului universitar precum 
$i, dupa caz, ale $edintelor comisiilor de specialitate; 

6. tehnoredacteaza proiectele de hotarari ale Senatului universitar $i ale altor 
documente ale acestuia sau ale comisiilor de specialitate pe care le supune spre 
verificare, aprobare §i semnare pre§edintelui Senatului universitar, respectiv, 
pre§edintilor comisiilor de specialitate; 

7. pastreaza, 1n arhiva curenta, pe ultimii cinci ani, registrele de procese-verbale §i de 
hotarari ale Senatului universitar §i arhiva audio-video cuprinzand 1nregistrarile 
§edintelor festive ale Senatului universitar; 

8. urmare§te transmiterea §i/sau publicarea hotararilor Senatului universitar $i a 
celorlalte documente emise de Senatul universitar §i de comisiile de specialitate, 
potrivit prevederilor prezentului regulament; 

9. asigura 1nregistrarea ~i transmiterea corespondentei scrise de la $i catre Senatul 
universitar ~i structurile acestuia, respectiv, de la §i catre Senatul universitar §i 
conducerea executiva ~i administrativa a Universitatii Valahia din Targovi~te; 

10. participa la organizarea §edintelor festive ale Senatului universitar; 
11. gestioneaza arhiva curenta a Senatului universitar. 

Art. 26 
Sarcinile, componenta $i durata de functionare a comisiilor ad-hoc sunt stabilite de 
Senatul universitar, prin vot deschis, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenti. 
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CAPITOLUL IV. ACTIVITATEA SENATULUI UNIVERSITAR 

Art. 27 
(1) Senatul universitar T~i desfa~oara activitatea Tn plen ~i pe comIs11. Tn situatii 

exceptionale prevazute de lege, Senatul ~i comis iile de specialitate pot desfa~ura 
activitatea in format on-line , conform unei proceduri proprii. 

(2) Senatul universitar se intrune§te in §edinte ordinare, §edinte extraordinare sau 
~edinte festive. 

(3) $edintele ordinare ale Senatului universitar se desfa~oara lunar, de regula Tn ultima 
zi de joi a fiecarei luni. Toate documentele ce urmeaza a fi analizate ~i dezbatute 
in comisiile de specialitate ale Senatul universitar se var inainta secretariatului 
Senatului cu eel putin 7(~apte) zile inainte de data desfa~urarii ~edintelor ordinare. 

(4) $edintele extraordinare ale Senatului universitar sunt convocate ori de cate ori este 
necesar, de catre Pre~edintele Senatului la solicitarea Rectorului Universitatii 
Valahia din Targovi~te sau a eel putin unei treimi dintre senatori. 

(5) $edintele festive ale Senatului universitar sunt convocate cu ocazia unor 
evenimente importante Tn activitatea Universitatii Valahia din Targovi~te. 

Art. 28 
(1) Senatul universitar este convocat de pre~edintele Senatului, la sol icitarea 

Rectorului Universitatii Valahia din Targovi§te sau la cererea scrisa, Tnregistrata la 
Secretariatul Senatului universitar, a eel putin unei treimi din membri Senatului. 

(2) Convocarea se face individual, Tn scris, prin e-mail, la adresa comunicata de 
senatori. Senatorii au obligatia de a comunica de indata, in scris, Secretariatului 
Senatului universitar modificarea adresei de e-mail. 

(3) Tn mod exceptional, senatorii care nu dispun de mijloace electronice de comunicare 
in§tiinteaza in scris Secretariatul Senatului universitar despre aceasta urmand a fi 
convocati prin adresa transmisa la decanatele facultatilor, respectiv 
departamentelor, pe care ace~tia le reprezinta. 

(4) Odata cu convocarea senatorilor se va transmite acestora, in aceea§i modalitate 
Tn care a fast realizata convocarea , ordinea de zi a ~edintei. 

(5) Materialele ce urmeaza a fi dezbatute Tn cadrul §edintei pentru care se face 
convocarea, pot fi transmise fiecarui senator prin e-mail ~i/sau var fi postate pe 
pagina web a Universitatii Valahia din Targovi~te. 

(6) De regula, §edintele Senatului universitar nu sunt convocate in perioada concediilor 
de odihna §i/sau a vacantelor studentilor. Tn situatii exceptionale, se poate convoca 
§edinta de Senat universitar ~i pe perioada concediilor de odihna ~i/sau a 
vacantelor studentilor, in baza unei notificari transmise fiecarui senator. 

Art. 29 
(1) Senatorii sunt obligati sa fie prezenti la §edintele Senatului universitar §i sa se 

inscrie pe lista de prezenta, inainte de inceperea acestora. 
(2) Senatorii care nu pot lua parte la ~edinte, din motive independente de vointa lor, 

au obligatia sa anunte din timp Secretariatul Senatului universitar, mentionand 
cauzele care ii impiedica sa participe; 

(3) Se considera motivate absentele anuntate in prealabil, survenite ca urmare a 
participarii in delegatii oficiale, in misiuni/ activitati organizate in afara institutiei, 
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membru in alte foruri , in caz de boala ~i in cazuri de exceptie confirmate de 
Pre~edintele Senatului. 

Art. 30 
(1) $edintele Senatului universitar sunt conduse de pre§edintele Senatului universitar 

sau , in absenta sa, de un vicepre~edinte , desemnat de catre acesta, ori, in lipsa 
unei atare desemnari, de catre un membru al Senatului universitar, ales cu 
majoritate, prin vat deschis. 

(2) $edintele Senatului universitar nu sunt publice, cu exceptia celor festive, care var 
fi anuntate ca atare. 

(3) La cererea oricarui senator, formulata la inceputul §edintei, ordinea de zi poate fi 
completata, cu aprobarea majoritatii senatorilor prezenti; 

(4) Ordinea de zi se adopta, cu votul majoritatii senatorilor prezenti, la inceputul 
fiecarei §edinte. 

Art. 31 
(1) In activitatea sa, Senatul universitar adopta hotarari §i aproba regulamente, 

metodologii, proceduri. Se pot, de asemenea, adopta rezolutii, mesaje, declaratii, 
solicitari etc. 

(2) Hotararile Senatului universitar se adopta indiferent de forma de activitate (Art. 27 
alin.1), cu votul majoritatii membrilor prezenti. 

(3) $edintele Senatului universitar sunt legal constituite daca la acestea participa eel 
putin 2/3 dintre membrii senatori, cu conditia asigurarii unui cvorum de 50%+1 pe 
fiecare structura (cadre didactice §i de cercetare, respectiv studenti). 

(4) Daca, in cadrul unei §edinte ordinare sau extraordinare, cvorumul nu se intrune§te 
la data stabilita , pre§edintele Senatului universitar poate solicita o reprogramare a 
§edintei in termen de minim 24 de ore §i de maxim doua saptamani. 

(5) Lipsa de cvorum se poate constata §i pe parcursul unei §edinte, prin solicitarea de 
renumarare a celor prezenti venita din partea pre§edintelui de §edinta sau din 
partea oricarui membru al Senatului universitar. In aceasta situatie, daca cvorumul 
nu poate ft restabilit in 15 minute, §edinta se incheie §i se reprogrameaza in termen 
de minim 24 de ore ~i maxim doua saptamani. 

(6) Durata unei §edinte a Senatului universitar nu poate depa§i 3 ore. 

Art. 32 
(1) La §edintele Senatului universitar pot participa, cu statut de invitat, fara drept de 

vat: rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, decanii, prodecanii, 
directorii de departament care nu sunt membri ai Senatului, lideri de sindicat, 
coordonatori ai unor structuri de specialitate, precum §i personalitati locale, 
nation ale sau internationale §i alte persoane din afara universitatii, prezenta lor fiind 
supusa, in prealabil , aprobarii Senatului universitar. 

(2) Membrii de onoare ai Senatului universitar au statut de invitat permanent la 
§edintele Senatului, fara drept de vat. 

(3) Reprezentantul Sindicatului este invitat permanent la ~edintele Senatului 
universitar, fara drept de vat. 
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Art. 33 
(1) In luarile de cuvant cu privire la problemele de pe ordinea de zi, senatorii vor 

respecta regulile deontologiei academice precum $i dreptul celorlalti senatori de a
$i exprima opinia. 

(2) Pre$edintele Senatului universitar $i membrii prezidiului acorda dreptul la cuvant ~i 
intocmesc, in baza inscrierilor la cuvant, lista vorbitorilor. In functie de 
complexitatea ordinii de zi , lista vorbitorilor poate fi limitata. 

(3) Prin consultarea Senatului universitar, Pre~edintele Senatului poate reduce la 3 
(trei) minute durata luarilor de cuvant. 

(4) In cazuri extreme, pre$edintele Senatului universitar, cu votul majoritatii senatorilor 
prezenti , poate dispune indepartarea din sala a persoanei care , prin conduita sa, 
tulbura grav desfa$urarea $edintei Senatului universitar. 

(5) Reprezentantii mass-media pot participa la lucrarile Senatului , prezenta lor fiind 
supusa, in prealabil, aprobarii Senatului universitar. 

Art. 34 
(1) Documentele adresate Senatului universitar se inregistreaza la Secretariatul 

acestuia. 
(2) Pre$edintele Senatului universitar verifica daca documentele remise Senatului 

universitar sunt de competenta ~i analiza acestui organism; in caz afirmativ, 
Pre~edintele Senatului universitar repartizeaza documentele respective 
comisiilor de specialitate, conform competentelor. 

(3) De la caz la caz, pre~edintele Senatului universitar poate solicita un punct de 
vedere urmatoarelor structuri consultative ale universitatii: 

a. Consiliul Consultativ pentru Strategii 
b. Clubul Doctor Honoris Causa 
c. Asociatii ale Absolventilor Universitatii Valahia din Targovi$te. 
(4) Comisiile de specialitate ale Senatului universitar analizeaza $i dezbat 

documentele primite, iar in baza concluziilor $edintelor, intocmesc rapoarte/dau 
avize, in conformitate cu procedura de incadrare a documentelor; avizele !;,i 
rapoartele comisiilor de specialitate se prezinta in plenul Senatului universitar. 

(5) Propunerile de documente ~i materialele de analiza sunt multiplicate $i distribuite 
(pe suport hartie $ilsau electronic) membrilor Senatului universitar. 

(6) Senatul universitar dezbate, in plen , documentele transmise de comisiile de 
specialitate. Proiectul de hotarare se dezbate si se voteaza in ansamblu, acolo 
unde nu exista amendamente. In cazul in care exista amendamente, acestea se 
voteaza ~i se dezbat in mod individual. Dupa votarea articolelor amendate, 
proiectul de hotarare este votat, de asemenea, in ansamblul sau. 

(7) Pentru adoptarea unui proiect de hotarare avizat favorabil de catre comisia de 
specialitate este necesar votul majoritatii senatorilor prezenti. 

(8) In cazul in care proiectul de hotarare are un aviz nefavorabil de la o comisie de 
specialitate sau este contestat de catre grupul senatorial al studentilor, pentru 
adoptarea acestuia este necesar votul unei majoritati calificate de doua treimi 
dintre senatorii prezenti. 

(9) Toate hotararile elaborate !;,i aprobate de Senatul universitar sunt semnate de 
Pre!;,edintele Senatului, pre!;,edintele Comisiei 2- Comisia pentru regulamente, 
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metodologii ~i proceduri, respectiv de pre~edintele/ pre~edintii comisiilor care a/ 
au analizat ~i avizat documentele care tac obiectul acestor hotarari. 

(10) Membrii Senatului universitar au acces pentru consultare, la procesele verbale 
ale §edintelor Senatului universitar §i ale comisiilor de specialitate; acestea nu 
pot fi copiate sau utilizate in scopuri propagandistice sau de alta natura; copiile 
documentelor oficiale ale Senatul universitar se elibereaza numai cu aprobarea 
Pre§edintelui Senatului universitar. 

Art. 35 
(1) La propunerea pre§edintelui Senatului universitar sau a membrilor acestuia, 

Senatul hotara§te modalitatea de vot care urmeaza a fi folosita stabilind totodata 
§i comisia de numarare a voturilor. 

(2) Conducatorul §edintei Senatului universitar are obligatia de a explica semnificatia 
§i procedura votarii ori de cate ori este cazul. 

(3) Votul senatorilor are titlu personal §i se exprima Tn plenul Senatului universitar. 
(4) Senatorii au drept de vot deliberativ egal. 
(5) Dreptul de vot nu poate fi delegat. 
(6) Votul poate fi deschis, nominal sau secret. 
(7) Votul deschis se poate exprima prin ridicarea mainii. 
(8) Pentru votul secret se folosesc buletine de vot. 
(9) Tn cazul voturilor privind persoane, votul va ti Tn mod obligatoriu secret. 
(10) Numararea voturilor se face de catre Secretariatul Senatului universitar; orice 

membru al Senatului universitar poate cere renumararea voturilor; la solicitarea 
votantilor, voturile minoritare pot fi efectiv nominalizate Tn procesul verbal al 
§edintei. 

(11) Semnificatia votului este: pentru, contra sau abtinere; un membru al Senatului 
universitar poate opta doar pentru una dintre aceste exprimari Tn cadrul unui 
anumit vot. 

(12) Pe parcursul votarii nu se poate acorda membrilor Senatului universitar dreptul 
de a lua cuvantul pe subiectul supus votului. 

Art. 36 
O hotarare adoptata prin vot, Tntr-o §edinta a Senatului universitar, nu poate fi 
modificata in aceea§i §edinta. 

CAPITOLUL V . INFORMARI 51 INTERPELARI 

Art. 37 
(1) Secretariatului Senatului universitar tine evidenta activitatii Senatului universitar. 
(2) Consiliul de Administratie pune la dispozitia Senatului universitar o sectiune 

speciala Tn pagina oficiala de Internet a Universitatii Valahia din Targovi§te dedicata 
activitatilor acestui for. Aceasta sectiune este gestionata exclusiv de Biroul 
permanent al Senatului universitar, cu sprijinul departamentului functional al 
u n ive rs itati i. 

(3) Tn vederea respectarii principiului transparentei decizionale, hotararile emise de 
Senatul universitar vor fi postate pe pagina oficiala a Universitatii Valahia din 
Targovi§te, in sectiunea speciala dedicata Senatului universitar. 
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(4) Orice punct de vedere exprimat public de un senator ne1mputernicit 1n mod expres, 
Tn acest sens, de Senatul universitar sau de pre§edintele acestuia nu angajeaza 
Senatul universitar §i reprezinta opinia personala a senatorului 1n cauza, care 
raspunde 1n fata Senatului universitar pentru corectitudinea acestei opinii. 

Art. 38 
(1) Toate persoanele cu functii de conducere academica §i administrativa din 

Universitatea Valahia din Targovi§te au obligatia de a raspunde interpelarilor 
membrilor Senatului universitar. 

(2) Ordinea de zi a fiecarei §edinte ordinare a Senatului universitar va cuprinde, Tntre 
altele, punctul "lnterpelari §i raspunsuri". 

(3) lnterpelarea consta Tntr-o cerere adresata Consiliului de Administratie prin care se 
solicita precizari/explicatii asupra activitatii/masurilor sau intentiilor Consiliului de 
Administratie . 

(4) lnterpelarile pot fi scrise sau verbale; interpelarile ce se depun 1n scris, var fi 
Tnregistrate la secretariatul Senatului universitar, cu eel putin 5 zile Tnaintea §edintei 
respective. 

(5) Persoanele interpelate 1n scris, var fi invitate la §edinta Senatului universitar pentru 
a raspunde la interpelarea adresata. 

(6) Persoanele interpelate var raspunde Tn eel mult 7 zile daca raspunsul necesita 
documentare §i detaliere. 
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CAPITOLUL VI. STATUTUL SENATORULUI 

Art. 39 
(1) Senatorul are obligatia de a veghea asupra libertatilor ~i valorilor academice in 

conformitate cu legile in vigoare ~i Carta universitatii. 
(2) Mandatul de senator se exercita fara nicio constrangere. Libertatea de opinie ~i de 

exprimare a acestuia este garantata. 
(3) Senatorii intra in exercitiul mandatului la data intrunirii legale a Senatului 

universitar, sub conditia validarii rezultatului alegerilor, precum ~i in urma procedurii 
de completare a locurilor vacante. 

Art. 40 
Membrii Senatului universitar au urmatoarele atributii: 
1. sustin in fata Senatului universitar interesele colectivitatii care i-a ales; 
2. participa la ~edintele Senatului universitar ~i ale Comisiilor de specialitate din care 

tac parte; 
3. participa prin vot deschis sau secret, dupa caz, la luarea deciziilor; 
4. reprezinta Senatul universitar cand au fast desemnati in acest scop de catre 

Senatul universitar sau pre~edintele Senatului universitar; 
5. propun Senatului universitar luarea in discutie a problemelor de interes pentru 

comunitatea universitara; 
6. solicita convocarea Senatului universitar in ~edinta extraordinara, in conditiile 

prezentului regulament. 

Art. 41 
(1) Calitatea de senator inceteaza la data intrunirii legale a Senatului universitar nou 

ales. 
(2) Calitatea de membru al Senatului universitar se pierde prin : 

a. demisie; 
b. incetarea raporturilor de munca, in calitate de cadru didactic sau de 

cercetare titular, pe baza de contract de munca pe durata nedeterminata, cu 
Universitatea; 

c. Tncetarea calitatii de student in Universitatea Valahia din Targovi~te; 
d. absente nemotivate la mai mult de doua ~edinte consecutive sau trei ~edinte 

pe parcursul unui an universitar. Secretariatul Senatului ii va notifica pe 
senatorii care ajung la trei absente intr-un an universitar; situatia de fapt este 
dezbatuta in plenul Senatului universitar !?i este validata prin vot direct ~i 
deschis, cu majoritatea celor prezenti; 

e. excludere; procedura de excludere poate fi declan~ata in cazul savar~irii de 
catre un senator a unor abateri deosebit de grave de la normele de conduita 
universitara, de la prevederile Cartei Universitare, ale prezentului 
regulament sau ale hotararilor Senatului universitar. 

(3) Calitatea de senator nu se pierde in cazul in care un membru al Senatului 
universitar se muta la alt departament din cadrul aceleia~i facultati sau departament 
din cadrul ICSTM, fara ca prin aceasta sa-!?i piarda calitatea de cadru didactic sau 
de cercetare titular, in sensul prevazut de lege. 
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Art. 42 
Constituie abateri urmatoarele fapte savar~ite de senatori : 
1. incalcarea prevederilor prezentului regulament; 
2. comportamentul neacademic, injurios, calomniator la adresa colegilor senatori in 

~edintele de plen, de comisi i, ori in afara acestora, dar cu privire la exercitarea 
mandatului de senator. 

Art. 43 
Abaterile de la deontologia senatoriala se sanctioneaza cu : 

a. atentionare 
b. retragerea cuvantului 
c. indepartarea din sala pe durata ~edintei; 
ct. avertisment scris. 

Art. 44 
(1) Abaterile ~i sanctiunile prevazute la art. 42 ~i art. 43 lit. a) - c) se constata ~i se 

aplica, dupa caz, de pre~edintele Senatului universitar sau inlocuitorul acestuia in 
~edinta de plen, pre~edintele comisiei de specialitate a Senatului universitar din 
care face parte senatorul ce a comis abaterea. 

(2) Sanctiunea prevazuta la art. 43 lit.ct), se aplica de catre plenul Senatului universitar, 
prin vot direct ~i deschis, cu majoritatea senatorilor prezenti. 

(3) Pentru mentinerea ordinii in ~edintele comisiilor de specialitate, pre§edintii acestora 
au acelea~i drepturi ca §i pre~edintele Senatului universitar ~i pot aplica masurile 
prevazute la art. 43 lit. a) - c) . 

Art. 45 
(1) Conflictul de interese ~i situatiile de incompatibilitate care ar influenta indeplinirea 

cu obiectivitate a atributiilor ce ii revin senatorului sunt definite in Legea educatiei 
nationale nr. 1/2011 ~i Carta Universitara 

(2) Membrii Senatului universitar au obligatia de a declara situatia de incompatibilitate 
Tn termen de 30 zile de la aparitia acesteia. 

(3) Senatorul care se afla in situatie de incompatibilitate o va solutiona in 30 zile de la 
data aparitiei acesteia. 

(4) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (3), senatorul care continua sa se afle 
Tntr-un caz de incompatibilitate este suspendat din functie pana la data solutionarii 
situatiei. 
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CAPITOLUL VII. DISPOZIJII TRANZITORII SI FINALE 

Art. 46 
(1) Prevederile prezentului Regulament se completeaza de drept cu dispozitiile leg ii $i 

ale Cartei Universitatii Valahia din Targovi$te. 
(2) Prezentul Regulament de organizare $i functionare a Senatului universitar a fost 

adoptat 'fn $edinta Senatului universitar din data de 24.06.2021 $i intra 'fn vigoare 
de la data adoptarii sale. 
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Data I Revizia I Data reviziei 

I 
Cap./ Descriere modificare Semnatura 

persoanei care 
a avizat 

modificarea 
rectulamentului 

edi\iei Pag./ 
Parag. 

I 27.02 2020 1 24.06.2021 CAPITOL UL 27. "1ncheie contractul de management cu Rectorul" 
se modifica in: 

Prof.univ.dr.ing. 
Valentin 
DOGARU 
ULio-RU 

Ill art. 19, 

pct. 27 27. ,,incheie, prin pre$edintele Senatului, contractul de 
management cu Rectorul, in eel mult 30 de zile de la 
numirea in functie a acestuia de catre ministerul de resort;" 

CAPITOLUL b. ,,semneaza, 1n numele Senatului universitar, contractul 
Ill art. 20, lit. de management cu Rectoru/ universitafii," 

b se modifica in: 

b. ,,semneaza, 1n numele Senatului universitar, contractul 

Cont. univ. dr. 
Adrian 

TUTUIANU 

de management cu Rectoru/ universitafii, in eel muff 30 de zile .:::::::--- +-I --,rfl--t-1 --4-1 --

CAPITOL UL 
IV art. 27, 
alin . (1) 

de la numirea 1n funcfie a acestuia de catre ministerul de resort;" - 1 ::::1::,,...-. 

(1) ,,Senatul 1$i desfa$oara activitatea 1n plen $i pe comisii. " 
se modifica in: 

( 1) ,,Senatul universitar 1$i desfa$oara activitatea 1n plen $i pe 
comisii. Tn situafii excepfionale prevazute de lege, Senatul 
$i comisiile de specialitate pot desfa$ura activitatea 1n 
format on-line, conform unei proceduri proprii." 
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CAPITOLUL 
IV art. 31 , Art. 31 

alin. (1 ), (2) , (1) ln activitatea sa, Senatul universitar adopta hotarari Conf. univ. dr. 
Ovidiu (3) , (4) , (5) §i aproba regulamente, metodologii, proceduri. Se pot, de ~ ARESCU 

asemenea, adopta rezolufii, mesaje, declarafii, solicitari §i 
µ/~ 

alte decizii. ~ 

(2) Aprobarea hotararilor Senatului universitar 9i a 
celorlalte documente se realizeaza cu votul majoritafii 
membrilor prezenfi daca numarul celor prezenfi reprezinta 
eel pufin 213 din numarul total al membrilor, cu condifia Student 
prezenfei pe fiecare structura a 50%+1 din membri Cristine I 

Senatului universitar (cadre didactice §i de cercetare, MOISE 

respectiv studenfi) . 
cJ~ (3) Oaca, in cadrul unei §edinfe ordinare sau 

extraordinare, cvorumul nu se intrune§te la data stabilita, 
pre§edintele Senatului universitar poate solicita o 
reprogramare a §edinfei in termen de minim 24 de ore §i 
de maxim doua saptamani. 
(4) Lipsa de cvorum se poate constata §i pe parcursul 
unei §edinfe, prin solicitarea de renumarare a celor 
prezenfi venita din partea pre§edintelui de §edinfa sau din 
partea oricarui membru al Senatului universitar; in 
aceasta situafie, daca cvorumul nu poate fi restabilit in 15 
minute, §edinfa se incheie §i se programeaza o noua 
§edinfa, in termen de minim 24 de ore §i maxim doua 
saptamani. 
(5) Durata unei §edinfe a Senatului universitar nu 
poate depa§i 3 ore. 
se modifica in: 

F 004 .201 0.Ed . 2 Document de uz intern 



F 004 .20 1 0.Ed . 2 

REGULAMENT I REG 01 - SENAT 

Pag./T_ota_l pag . I 1/3 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Data 24.06.2021 

A SENATULUI UNIVERSIT.ATII ,,VALAHIA" DIN TARGOVl~·TE Editie/Revizie ll o 1 2 3 4 5 

(1) fn activitatea sa, Senatul universitar adopta hotarari 
§i aproba regulamente, metodologii, proceduri. Se pot, de 
asemenea, adopta rezolu[ii, mesaje, declara[ii, solicitari 
etc. 
(2) Hotararile Senatului universitar se adopta indiferent 
de forma de activitate (Art. 27 a/in. 1 ), cu votul majoritafii 
membrilor prezenfi . 
(3) $edinfele Senatului universitar sunt legal 
constituite daca la acestea participa eel pufin 213 dintre 
membrii senatori, cu condifia asigurarii unui cvorum de 
50%+1 pe fiecare structura (cadre didactice §i de 
cercetare, respectiv studenfi). 
(4) Daca, fn cadrul unei §edinfe ordinare sau 
extraordinare, cvorumul nu se fntrune§fe la data stabilita, 
pre§edintele Senatului universitar poate solicita o 
reprogramare a §edinfei rn termen de minim 24 de ore §i 
de maxim doua saptamani. 
(5) Lipsa de cvorum se poate constata §i pe parcursul 
unei §edinfe, prin so/icitarea de renumarare a celor 
prezenfi venita din partea pre§edinte!ui de §edinfa sau din 
partea oricarui membru al Senatului universitar. 1 n 
aceasta situafie, daca cvorumul nu poate fi restabilit fn 15 
minute, §edinfa se fncheie §i se reprogrameaza fn termen 
de minim 24 de ore §i maxim doua saptamani. 
(6) Durata unei §edinfe a Senatului universitar nu 
poate depa§i 3 ore. 
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