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I. CONSTITUIREA SENATULUI 

 

Art.1. (1) Senatul universitar reprezintă comunitatea 

universitară şi este autoritatea supremă de conducere a 

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

(2) Senatul are funcţii de deliberare, decizie şi control şi 

asigură conducerea Universităţii, în concordanţă cu 

legislaţia în vigoare, cu principiile autonomiei 

universitare, cu prevederile Cartei Universităţii, precum 

şi cu propriile sale hotărâri. 

(3) Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii 

pentru toate organismele executive şi administrative ale 

Universităţii, precum şi pentru întreaga comunitate 

universitară. Ele pot fi modificate numai de către Senat.  

Art.2. (1) Senatul universitar beneficiază de spaţii, 

logistică şi personal administrativ, corespunzător 

îndeplinirii sarcinilor sale. 

(2) Resursele financiare necesare funcţionării Senatului 

sunt prevăzute în bugetul Universităţii.  

Art.3. (1) Membrii Senatului, fără excepţie, sunt aleşi 

prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor 

didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al 

studenţilor. Numărul de reprezentanţi în Senat respectă 
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principiul reprezentării proporţionale a facultăţilor sau 

departamentelor aflate în subordonarea directă a 

Universităţii. 

(2) Numărul şi procedura de alegere a membrilor 

Senatului, precum şi durata mandatului acestora, sunt 

reglementate prin Carta Universităţii. 

(3) Mandatul Senatului universitar este de 4 ani. Durata 

mandatului unui membru al Senatului universitar este de 

4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum 

două ori. 

(4) Reprezentarea în Senat a cadrelor didactice şi a 

cercetătorilor titulari se face proporţional cu numărul de 

posturi din statele de funcţii ale structurilor din care 

provin. 

(5) Reprezentarea studenţilor în Senat se face 

proporţional cu numărul studenţilor din fiecare 

facultate, la toate formele de studii cu frecvenţă, 

înmatriculaţi la începutul anului universitar în care au 

loc alegerile. Studenţii pot fi membri în Senat până la 

finalizarea programului de studii pe care îl urmează. 

(6) Senatul în funcţie validează rezultatele alegerilor 

pentru noul Senat. 

Art.4. (1) Senatul universitar nou ales se întruneşte în 

ziua şi la ora stabilite prin actul de convocare adoptat de 
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Senatul în funcţie, în conformitate cu prevederile 

Metodologiei de alegere a structurilor de conducere din 

Universitate.  

(2) Şedinţa de constituire a Senatului nou ales este 

condusă de cel mai în vârstă senator, în calitate de 

Preşedinte de Şedinţă, asistat de cel mai tânăr senator 

cadru didactic sau cercetător şi de cel mai tânăr student 

senator, în calitate de secretari.  

(3) Imposibilitatea exercitării atribuţiilor de conducere a 

şedinţei de către unul sau mai mulţi senatori menționați 

la alineatul (2), atrage de drept înlocuirea acestora cu 

alţi senatori care întrunesc aceleaşi condiţii, dintre 

senatorii prezenţi. 

Art.5. (1) După constituirea legală a Senatului, sub 

conducerea Preşedintelui de Şedinţă, este ales 

Preşedintele Senatului.  

(2) Propunerile pentru funcţia de Preşedinte pot fi făcute 

de către oricare membru al Senatului, sau prin 

autopropunere.  

(3) La funcţia de Preşedinte poate candida orice cadru 

didactic sau cercetător, membru al Senatului.  

Art.6. (1) Preşedintele este ales pe durata mandatului 

Senatului, prin vot secret. 

(2) Este declarat ales Preşedinte al Senatului candidatul 
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care a întrunit votul majorităţii simple a senatorilor 

prezenţi. 

(3) Dacă nici un candidat nu a întrunit, după primul tur 

de scrutin, votul majorităţii senatorilor, se organizează 

un nou tur de scrutin, cu participarea primilor doi 

clasaţi. Dacă după al doilea tur de scrutin, niciunul 

dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea simplă, se reiau 

alegerile, pe baza a noi propuneri făcute de către 

senatori, în cadrul aceleiaşi şedinţe.  

(4) Odată cu alegerea Preşedintelui Senatului, 

activitatea Preşedintelui de Şedinţă încetează de drept. 

 

II. STRUCTURA SENATULUI 

 

Art.7. Structurile funcționale ale Senatului sunt:  

a) Biroul Permanent; 

b) Comisiile permanente; 

c) Comisii speciale;  

d) Secretariatul Senatului.  

Art.8. (1) Funcţionarea Senatului între două şedinţe este 

asigurată de Biroul Permanent. Biroul Permanent este 

format din Preşedintele Senatului, un Vicepreşedinte, un 

Secretar, un reprezentant al studenţilor, precum şi din 

preşedinţii comisiilor permanente. Biroul Permanent se 
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întruneşte de regulă lunar sau ori de câte ori este 

necesar. 

(2) Biroul Permanent are şi următoarele atribuţii:  

a) propune ordinea de zi a şedinţelor ordinare sau 

extraordinare şi dispune aducerea acesteia la 

cunoştinţa membrilor Senatului;  

b) asigură desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor 

Senatului; 

c) rezolvă orice sesizare privind situaţiile de 

incompatibilitate sau vacantare a unui loc din Senat;  

d) coordonează Secretariatul Senatului; 

e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de 

prezentul regulament.  

(3) Şedinţele Biroului Permanent sunt regulamentare în 

prezenţa majorităţii membrilor acestuia.  

(4) În exercitarea atribuţiilor sale, Biroul Permanent 

adoptă deciziile prin vot majoritar; în caz de egalitate, 

votul Preşedintelui este decisiv. 

(5) Preşedintele Senatului poate delega temporar din 

atribuţiile sale unui alt membru al Biroului Permanent. 

(6) Membrii Biroului Permanent şi secretarii comisiilor 

permanente beneficiază de drepturi de natură salarială, 

sporuri, compensaţii şi alte elemente ale sistemului de 

salarizare, în baza prevederilor Legii 63/10.05.2011. 
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Art.9. Preşedintele Senatului are următoarele 

competenţe şi atribuţii: 

(1) Convoacă plenul Senatului şi respectiv şedinţele 

Biroului Permanent. 

(2) Propune Biroului Permanent ordinea de zi a 

şedinţelor plenului Senatului. 

(3) Conduce şedinţele Senatului, asistat de 

Vicepreşedinte şi Secretar. 

(4) Coordonează activitatea Biroului Permanent, precum 

şi comisiile Senatului. 

(5) Reprezintă Senatul în relaţiile cu Rectorul şi 

Consiliul de Administraţie. 

(6) Încheie, în numele Senatului, contractul de 

management cu Rectorul Universităţii. 

(7) Transmite hotărârile Senatului către conducerea 

executivă şi urmăreşte, prin comisiile de specialitate, 

modul de îndeplinire a acestora, informând 

corespunzător Senatul. 

(8) La solicitarea şi în numele Senatului, invită la 

şedinţele Senatului sau ale comisiilor acestuia, 

reprezentanţi ai structurilor executive şi administrative 

ale Universităţii sau transmite acestora interpelări scrise 

din partea Senatului. 

(9) Reprezintă Senatul în raporturile acestuia cu 
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organisme similare ale altor instituţii de învăţământ 

superior din ţară şi străinătate şi încheie cu acestea 

convenţii şi protocoale de colaborare în domeniul 

academic. 

(10) Conferă titlurile onorifice acordate de Senatul 

Universităţii, conform Cartei Universităţii şi 

regulamentelor interne. 

(11) Asigură cadrul democratic al dezbaterilor în Senat, 

precum şi libertatea de exprimare în dezbateri. 

(12) Îndeplineşte orice alte activităţi care îi revin, în 

calitate de reprezentant al Senatului. 

(13) Exprimă poziţia Senatului în mass-media. 

Art.10. În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele 

Senatului se va manifesta apolitic, echidistant şi 

echilibrat, va promova deontologia şi etica academică, 

precum şi interesele Universităţii, pe tot parcursul 

exercitării mandatului. 

Art.11. (1) Mandatul de Preşedinte al Senatului 

încetează de drept la împlinirea vârstei legale de 

pensionare, la cerere sau în urma revocării. 

(2) Preşedintele Senatului poate fi revocat de către Senat 

în cazul încălcării grave sau încălcărilor repetate ale 

atribuțiilor sale.  

(3) Procedura revocării poate fi iniţiată de cel puţin o 



 

8 

8 
treime din numărul senatorilor, cu prezentarea în scris a 

motivării iniţiativei. 

(4) Revocarea Preşedintelui se hotărăşte de Senat, cu 

majoritatea simplă a senatorilor prezenţi. 

(5) Vacantarea funcţiei de Preşedinte al Senatului 

conduce la desfăşurarea de alegeri, în termen de 

maximum 30 de zile calendaristice de la vacantare. 

(6) Pe perioada vacantării funcţiei de Preşedinte al 

Senatului, atribuţiile corespunzătoare vor fi preluate de 

către Vicepreşedinte. 

Art.12. (1) Vicepreşedintele şi Secretarul Senatului sunt 

aleşi pe durata mandatului Senatului. 

(2) Preşedintele, Vicepreşedintele şi Secretarul nu pot fi 

membrii aceleiaşi facultăţi. 

(3) Alegerea Vicepreşedintelui şi a Secretarului 

Senatului se face prin vot deschis, cu majoritatea simplă 

a celor prezenţi, la propunerea Preşedintelui Senatului 

sau a oricărui alt senator. 

Art.13. (1) Vicepreşedintele Senatului are următoarele 

atribuţii:  

a) asistă Preşedintele la conducerea şedinţelor 

Senatului;  

b) înlocuieşte Preşedintele prin delegare sau ori de 

câte ori acesta este în imposibilitatea de a-şi exercita 
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atribuţiile; 

c) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Senat sau 

de către Preşedinte.  

(2) Secretarul Senatului are următoarele atribuţii:  

a) pregăteşte lucrările în plen ale Senatului şi 

redactează hotărârile acestuia;  

b) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Senat sau 

de către Preşedintele Senatului. 

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Secretarul este ajutat 

de Secretariatul Tehnic al Senatului. 

Art.14. Revocarea din funcţie a Vicepreşedintelui sau a 

Secretarului poate fi solicitată de către Preşedintele 

Senatului, în baza motivării întemeiate. Revocarea va fi 

decisă cu votul deschis al majorităţii simple a 

senatorilor prezenţi la şedinţa în care se prezintă 

propunerea de revocare.  

Art.15. Comisiile permanente ale Senatului 

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi sunt:  

1) Comisia pentru programe de studii, evaluarea şi 

asigurarea calităţii; 

2) Comisia pentru cercetare–dezvoltare, 

antreprenoriat şi parteneriat public privat; 

3) Comisia de relaţii internaţionale, imagine 

universitară şi titluri onorifice; 
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4) Comisia pentru activităţi studenţeşti şi servicii 

sociale; 

5) Comisia pentru strategie instituţională, 

infrastructură şi management financiar; 

6) Comisia de informatizare şi comunicaţii digitale; 

7) Comisia pentru Cartă, etică, regulamente şi 

incompatibilităţi. 

Art.16. (1) Numărul de membri din fiecare comisie de 

specialitate este aprobat de către Senat.  

(2) Participarea în comisiile permanente ale Senatului se 

realizează în baza înscrierii senatorilor interesaţi, 

realizată în urma consultării în cadrul grupului de 

senatori ai facultăţii pe care o reprezintă în Senat. 

(3) Un senator poate face parte din maximum două 

comisii permanente. Fiecare senator trebuie să facă 

parte dintr-o comisie permanentă. 

(4) În prima şedinţă în care se întruneşte, fiecare 

comisie îşi va alege, prin vot deschis, un preşedinte şi 

un secretar. Preşedinţii şi secretarii comisiilor 

permanente sunt aleşi pe durata mandatului Senatului. 

(5) Preşedintele, Vicepreşedintele şi Secretarul 

Senatului nu fac parte din nicio comisie de specialitate. 

(6) Numărul studenţilor în fiecare comisie permanentă, 

precum şi funcţiile aferente, sunt alocate fiecărei 
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facultăţi, pe principiul proporţionalităţii şi/sau a 

negocierilor între reprezentanţii acestora. 

(7) Comisiile îşi elaborează propriul regulament de 

organizare şi funcţionare, care va fi validat de Senat. 

(8) Componenţa nominală a comisiilor, stabilită 

conform alineatului precedent, se aprobă de către Senat 

prin vot deschis. 

Art.17. (1) Preşedinţii comisiilor convoacă şi 

prezidează lucrările acestora. 

(2) În situaţii excepţionale, comisiile pot fi convocate şi 

de Preşedintele Senatului. În acest caz, Preşedintele 

Senatului va conduce lucrările acestora. 

(3) Preşedinţii şi secretarii comisiilor permanente pot fi 

schimbaţi din funcţie la cerere sau la solicitarea a cel 

puţin o treime din membrii comisiei.  

Art.18. (1) Competenţele, atribuţiile şi sarcinile 

comisiilor permanente sunt stabilite prin propriul 

regulament, de Biroul Permanent sau direct de către 

plenul Senatului. 

(2) Comisiile permanente sunt exclusiv organe de lucru 

specializate ale Senatului.  

(3) Şedinţele comisiilor sunt statutare în prezenţa 

majorităţii simple a membrilor. 

Art.19. Comisiile permanente de specialitate ale 
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Senatului au următoarele atribuţii:  

(1) Elaborează şi/sau analizează propuneri de 

regulamente asociate domeniului lor de competenţă;  

(2) Examinează proiectele Consiliului de Administraţie, 

ale Biroului Permanent sau ale membrilor Senatului, în 

vederea elaborării hotărârilor, rapoartelor, rezoluţiilor 

sau avizelor Senatului; 

(3) Efectuează analize şi prezintă rapoarte Biroului 

Permanent sau plenului Senatului; 

(4) Propun Senatului subiecte de interes major ce 

urmează a fi analizate în comisii ori în plen;  

(5) Îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Senat.  

Art.20. (1) În desfăşurarea activităţii lor, comisiile 

permanente au dreptul de a solicita, prin intermediul 

Biroului Permanent, conducerii executive şi/sau 

administrative a Universităţii informaţii şi documente 

relevante, precum şi sprijin logistic.  

(2) Preşedinţii comisiilor pot invita la şedinţele acestora 

reprezentanţi ai structurilor executive şi/sau 

administrative.  

Art.21. (1) În activitatea lor, comisiile permanente 

întocmesc rapoarte şi dau avize, care sunt supuse 

dezbaterii şi aprobării Senatului. 

(2) Avizele şi rapoartele comisiilor permanente trebuie 
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să întrunească acordul majorităţii simple a membrilor.  

(3) Avizele şi rapoartele comisiilor permanente se 

semnează de către preşedinţii şi secretarii acestora, iar 

apoi sunt înaintate Biroului Permanent. În cazul unor 

opinii separate formulate de către membrii comisiilor, 

acestea vor fi redactate în scris şi vor fi anexate.  

(4) Avizele şi rapoartele comisiilor sunt prezentate în 

plenul Senatului de către preşedinţii acestora sau de 

către un raportor desemnat în cadrul comisiei. 

(5) Rapoartele comisiilor constituie baza hotărârilor 

Senatului.  

Art.22. (1) Comisiile speciale sunt instituite în situaţii 

deosebite, au caracter temporar şi sunt aprobate de 

plenul Senatului.  

(2) Comisiile speciale se constituie la iniţiativa şi 

solicitarea Preşedintelui Senatului, a Rectorului sau a 

cel puţin o treime din membrii Senatului. 

(3) Atribuţiile, modul de lucru şi durata de funcţionare a 

oricărei comisii speciale sunt stabilite de Senat. 

Art.23. (1) Secretariatul Senatului reprezintă aparatul 

tehnic al Senatului şi este constituit cu scopul sprijinirii 

activităţilor desfăşurate în plenul Senatului, în comisii şi 

în Biroul Permanent.  

(2) Atribuţiile fiecărui membru al Secretariatului 
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Senatului vor fi stabilite în Biroul Permanent.  

Art.24. La solicitarea Biroului Permanent, structurile 

academice, executive şi administrative ale Universităţii 

au obligaţia de a răspunde interpelărilor senatorilor, 

precum şi cererilor formulate de către comisiile 

Senatului.  

 

III. ATRIBUŢIILE SENATULUI 

 

Art.25. În concordanţă cu Legea 1/2011 şi Carta 

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 

atribuţiile Senatului universitar sunt următoarele: 

a) garantează libertatea academică şi autonomia 

universitară; 

b) elaborează şi adoptă Carta Universităţii, în urma 

dezbaterii cu membrii comunităţii universitare; 

c) aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională 

şi planurile operaţionale, la propunerea Rectorului; 

d) aprobă, la propunerea Rectorului şi cu respectarea 

legislaţiei în vigoare, structura, organizarea şi 

funcţionarea Universităţii; 

e) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară; 
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f) elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii 

şi Codul de etică şi deontologie profesională 

universitară; 

g) adoptă Codul universitar al drepturilor şi 

obligaţiilor studentului, cu respectarea prevederilor 

Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului; 

h) aprobă metodologiile şi regulamentele privind 

organizarea şi funcţionarea Universităţii; 

i) încheie contractul de management cu Rectorul; 

j) controlează activitatea Rectorului şi a Consiliului 

de Administraţie, prin comisii specializate; 

k) stabileşte comisii de specialitate prin care 

controlează activitatea conducerii executive a 

Universităţii şi a Consiliului de Administraţie al 

acesteia; rapoartele de monitorizare şi de control 

sunt prezentate periodic şi discutate în Senat, stând 

la baza rezoluţiilor Senatului. 

l) validează concursurile publice pentru funcţiile din 

Consiliul de Administraţie; 

m) aprobă metodologia de concurs şi rezultatele 

concursurilor pentru angajarea personalului didactic 

şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană; 

n) aprobă, la propunerea Rectorului, sancţionarea 

personalului cu performanţe profesionale slabe, în 
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baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în 

vigoare; 

o) îndeplineşte şi alte atribuţii, conform Cartei 

Universităţii. 

 

IV. FUNCŢIONAREA SENATULUI 

 

Art.26. (1) Senatul îşi desfăşoară activitatea în plen şi 

pe comisii.  

(2) Senatul se întruneşte în şedinţe ordinare şi în şedinţe 

extraordinare. 

(3) Senatul se convoacă de către Preşedintele Senatului, 

de către Rector sau la cererea a cel puţin o treime din 

membrii săi. 

(4) Senatul se întruneşte în şedinţe ordinare, de regulă o 

dată pe trimestru, anunţate cu cel puţin 5 (cinci) zile 

înainte de data stabilită. 

(5) Şedinţele extraordinare sunt convocate ori de câte ori 

este necesar, de către Preşedintele Senatului, la 

solicitarea Rectorului, sau a cel puţin o treime dintre 

senatori.  

Art.27. (1) Convocarea senatorilor se materializează 

prin anunţarea individuală, prin e-mail şi/sau telefonic, 

de către Secretariatul Senatului.  
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(2) Convocarea şedinţelor Senatului se transmite şi la 

Secretariatele facultăţilor, iar acestea au obligaţia să 

retransmită informaţia tuturor senatorilor din facultate. 

(3) Convocarea la şedinţele Senatului este obligatorie.  

(4) Convocatorul la şedinţă va fi transmis senatorilor 

împreună cu ordinea de zi.  

(5) Propunerea privind ordinea de zi este definitivată de 

Biroul Permanent al Senatului, după consultarea cu 

Rectorul Universităţii. 

(6) Materialele ce urmează a fi dezbătute în cadrul 

şedinţelor pentru care se realizează convocarea, vor fi 

transmise fiecărui senator prin e-mail şi/sau vor fi 

postate pe pagina Web a Universităţii. 

Art.28. (1) Şedinţele Senatului sunt legal constituite 

dacă prezenţa senatorilor este de minimum două treimi 

din numărul membrilor Senatului. 

(2) Ordinea de zi se supune aprobării plenului Senatului 

la începutul şedinţei. 

(3) La cererea oricărui senator, formulată la începutul 

şedinţei, ordinea de zi a şedinţelor poate fi completată 

cu alte puncte, după obţinerea aprobării din partea 

majorităţii senatorilor prezenţi. 

Art.29. (1) Şedinţele Senatului nu sunt publice, cu 

excepţia celor festive, care vor fi anunţate ca având 
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acest caracter. 

(2) La şedinţele Senatului au calitatea de invitaţi 

permanenţi, fără drept de vot, membrii Consiliului de 

Administraţie, precum şi consilierul juridic al 

Universităţii. 

(3) Poziţia Consiliului de Administraţie, ca răspuns la 

interpelările unor senatori, va fi exprimată de către 

Rectorul Universităţii sau de către un reprezentant al 

acestuia. 

(4) La şedinţele Senatului participă, fără drept de vot, un 

reprezentant al Sindicatelor din Universitate. 

(5) Alte persoane invitate pot participa la şedinţele 

Senatului numai dacă Senatul a aprobat prin vot deschis 

participarea acestora. 

Art.30. (1) Şedinţele în plen ale Senatului se vor 

desfăşura cu respectarea regulilor deontologiei 

academice, oferind cadrul adecvat exprimării libere a 

opiniilor oricărui senator. 

(2) Preşedintele Senatului acordă dreptul la cuvânt 

oricărui senator, dar nu va permite schimbul direct de 

replici între senatori. Dreptul la replică este încuviinţat 

de către Preşedintele Senatului. 

(3) Preşedintele Senatului poate limita dezbaterile pe un 

subiect, caz în care senatorii care nu au luat cuvântul pot 
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transmite în scris opiniile la secretariatul de şedinţă. 

Art.31. (1) Votul exercitat de către senatori în şedinţele 

Senatului este direct şi liber exprimat şi poate fi deschis 

sau secret.  

(2) Hotărârile Senatului se adoptă cu votul majorităţii 

simple a senatorilor, dacă nu este prevăzut în mod 

expres un vot calificat. 

(3) Preşedintele Senatului propune şi supune aprobării 

prin vot deschis procedura de votare.  

(4) Votul secret se exprimă prin buletine de vot. 

(5) Numărarea voturilor este asigurată de o comisie 

nominalizată de Senat, înainte de începerea procesului 

de votare. Comisia predă rezultatul votului şi întocmeşte 

un proces-verbal.  

Art.32. (1) Pentru lucrările Senatului, în plen sau pe 

comisii, se întocmeşte în scris un proces-verbal, în care 

sunt consemnate sintetic dezbaterile şi hotărârile luate.  

(2) Toate documentele finale emise de Senat, inclusiv 

procesele-verbale, sunt semnate de Preşedintele şi 

Secretarul Senatului.  

(3) Procesele verbale se păstrează de către secretariat, 

iar la sfârşitul mandatului se predau la arhiva 

Universităţii.  

(4) Membrii comunităţii academice pot consulta, la 
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cerere, procesele-verbale. 

(5) Copii ale documentelor oficiale ori de lucru ale 

Senatului se eliberează numai cu aprobarea 

Preşedintelui Senatului.  

(6) Biroul Permanent al Senatului poate dispune 

publicarea hotărârilor, rapoartelor şi rezoluţiilor 

Senatului pe pagina Web a Universităţii. 

Art.33. (1) Senatul elaborează hotărâri, rapoarte, 

rezoluţii, declaraţii, minute.  

(2) Proiectele de hotărâri ale Senatului sunt înaintate 

Biroului Permanent de către membrii Senatului sau de 

către Rector şi, spre ştiinţă, Consiliului de 

Administraţie.  

(3) Biroul Permanent trimite proiectul de hotărâre uneia 

sau mai multor comisii de specialitate. 

(4) Comisia de specialitate dezbate proiectul de hotărâre 

şi îl avizează favorabil sau nefavorabil. Comisia poate 

formula amendamente, pe care le propune plenului 

Senatului. 

(5) Proiectul de hotărâre, avizat de către comisia de 

specialitate, este retrimis Biroului Permanent, împreună 

cu amendamentele propuse. 

(6) Biroul Permanent transmite membrilor Senatului, cu 

cel puţin cinci zile înainte de şedinţa în plen a Senatului, 
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textul iniţial al proiectului de hotărâre, amendamentele 

propuse de către comisii, şi îi informează cu privire la 

avizul acestora. 

(7) Proiectul de hotărâre este introdus pe agenda 

proximei Şedinţe de Senat, unde este supus dezbaterii şi 

adoptării prin vot. 

(8) Înainte de începerea dezbaterilor, iniţiatorul 

proiectului prezintă motivaţia care a determinat 

iniţiativa. În absenţa iniţiatorului, Preşedintele Senatului 

va da citire argumentaţiei trimise de către acesta. 

Senatorii pot solicita explicaţii şi pot formula 

amendamente. 

(9) Proiectul de hotărâre se adoptă, prin vot, articol cu 

articol. Se poate solicita votarea în bloc a unui proiect 

de hotărâre doar dacă nu există amendamente. 

(10) După votarea articol cu articol, proiectul de 

hotărâre este votat în ansamblul său. Pentru adoptarea 

unui proiect de hotărâre, avizat favorabil de către 

comisia de specialitate, este necesar votul majorităţii 

simple a celor prezenţi. În cazul în care proiectul de 

hotărâre are un aviz nefavorabil de la o comisie de 

specialitate, pentru adoptarea acestuia este necesar votul 

unei majorităţi calificate, a două treimi din senatorii 

prezenţi. 
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(11) In situaţii de urgenţă, Consiliul de Administraţie 

poate supune direct spre adoptare Senatului universitar 

proiecte de hotărâri. 

Art.34. Toate documentele adresate Senatului în scopul 

emiterii de hotărâri vor purta avizul Oficiului Juridic al 

Universităţii, cu precizarea obligatorie a temeiului legal. 

Art.35. Solicitările individuale ale membrilor 

comunităţii academice, care, în temeiul prevederilor 

legii sau ale Cartei Universităţii, sunt de competenţa 

Senatului, se adresează acestuia, în scris. 

Art.36. (1) În baza solicitării exprese, în scris, a 

preşedinţilor comisiilor de specialitate ale Senatului 

şi/sau în urma unor necesităţi rezultate din procesele-

verbale ale acestor comisii, consilierul juridic al 

Universităţii va participa la şedinţele comisiilor de 

specialitate, în vederea avizării pentru legalitate a 

proiectelor de hotărâri. 

(2) Consilierul juridic are sarcina de a indica toate 

condiţiile de formă şi de fond care să asigure legalitatea 

şi temeinicia actului ori proiectului comisiei de 

specialitate. 

Art.37. Avizarea pentru legalitate a Hotărârilor 

Senatului se face de către consilierul juridic al 

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în 
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baza informaţiilor şi materialelor transmise de Biroul 

Permanent al Senatului.  

 

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SENATORILOR 

 

Art.38. (1) Senatorii au următoarele drepturi şi 

obligaţii: 

a) să participe la şedinţele Senatului; 

b) să-şi exprime neîngrădit opiniile privind 

problemele supuse analizei Senatului; 

c) să participe prin vot deschis sau secret, după caz, 

la luarea hotărârilor; 

d) să participe la şedinţele organelor şi structurilor 

Senatului în care au fost aleşi; 

e) să propună Senatului punerea în discuţie a 

problemelor pe care le consideră importante pentru 

Universitate, pentru comunitatea universitară sau 

pentru facultatea pe care o reprezintă; 

f) să interpeleze organele şi structurile Senatului, 

precum şi conducerea executivă sau administrativă a 

Universităţii; 

g) să ceară convocarea Senatului în şedinţă 

extraordinară, în condiţiile prezentului Regulament;  

h) să cunoască legislaţia în domeniul învăţământului 
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superior, precum şi legislaţia specifică din domeniul 

în care activează. 

(2) Drepturile şi obligaţiile de mai sus se vor exercita şi 

îndeplini cu respectarea deontologiei şi eticii academice. 

(3) Poziţiile exprimate public de membrii Senatului, fără 

o delegare explicită, sunt considerate a fi făcute în nume 

personal şi nu reprezintă poziţia oficială a Senatului. 

Art.39. (1) Senatul Universităţii Tehnice „Gheorghe 

Asachi” din Iaşi poate coopta, pentru merite deosebite 

aduse comunităţii universitare, senatori de onoare, ce 

vor avea doar rol consultativ şi de reprezentare. 

Senatorii de onoare pot participa la şedinţele Senatului, 

la lucrările comisiilor Senatului, dar nu au drept de vot.  

(2) Desemnarea senatorilor de onoare se face la 

propunerea Preşedintelui Senatului sau a Rectorului şi 

se validează pentru mandatul în exerciţiu al Senatului, 

prin votul deschis al majorităţii senatorilor prezenţi. 

(3) Preşedintele Senatului şi Rectorul Universităţii devin 

de drept senatori de onoare la finalul mandatelor lor. 

Art.40. (1) Calitatea de senator se pierde prin:  

a) demisie;  

b) alegerea sau numirea într-o funcţie de conducere 

a Universităţii sau într-o funcţie executivă 

incompatibilă cu calitatea de senator; 
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c) încetarea raporturilor de muncă, în calitate de 

cadru didactic sau de cercetare titular, pe bază 

de contract de muncă pe durată nedeterminată 

cu Universitatea; 

d) încetarea calităţii de student; 

e) excludere. 

(2) Procedura de excludere poate fi declanşată în cazul 

unor abateri de la normele de conduită universitară sau 

drept consecinţă a nerespectării intenţionate a 

hotărârilor Senatului.  

(3) Senatorii care, în cursul unui an universitar, lipsesc 

nemotivat de la trei şedinţe ale Senatului, vor fi 

consideraţi demisionari.  

(4) Motivarea absenţelor la şedinţele Senatului se face 

în scris, inclusiv prin mijloace electronice, la 

secretariatul Senatului. 

Art.41. (1) Excluderea unui membru din Senat se 

discută şi se votează în plenul Senatului şi se adoptă cu 

majoritate simplă.  

(2) Hotărârea Senatului privind excluderea unui senator 

este adusă la cunoştinţa comunităţii academice.  

Art.42. Un membru al Senatului îşi păstrează calitatea 

dobândită şi dacă îşi schimbă, pe parcursul legislaturii, 

departamentul în care activează. 
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Art.43. Pentru locurile vacante, Senatul va organiza 

alegeri parţiale, cu respectarea regulamentului de 

alegeri, în termen de cel mult 90 de zile de la vacantarea 

locului în Senat. 

Art.44. Mandatul senatorului nou ales va fi validat de 

Senat în proxima şedinţă. 

 

VI. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

 

Art.45. Prevederile prezentului Regulament se 

completează cu dispoziţiile actelor normative în 

vigoare.  

Art.46. Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa 

Senatului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din 

Iaşi din data de 26.04.2012, intrând în vigoare după trei 

zile lucrătoare de la data adoptării, fiind publicat pe 

pagina Web a Universităţii, precum şi pe suport scris, 

prin dispoziţia Rectorului. 

 

Președinte Senat, 

Prof.univ.dr.ing. Anghel STANCIU 

 


