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CAPITOLUL 1 - Preambul
Art. 1. (1) Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară, garantează libertatea şi
autonomia universitară, fiind cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul
Universităţii „Ovidius” din Constanţa.
(2) Senatul îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în vigoare, a prevederilor Legii
Educaţiei Naţionale nr.1/2011, a Cartei Universităţii „Ovidius” din Constanţa şi a
propriilor reglementări interne.
(3) Senatul universitar, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, are în dotare spaţii, logistică şi
personal, repartizate de către Rectorul universităţii.
Art. 2. Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organismele
executive, administrative şi pentru întreaga comunitate universitară. Ele pot fi modificate
sau anulate numai de către Senat.
Art. 3. Structurile academice, administrative şi executive ale universităţii sunt entităţi care
funcţionează pe baza reglementărilor legale şi a hotărârilor Senatului, având obligaţia să
răspundă solicitărilor şi interpelărilor acestuia sau ale comisiilor sale de specialitate.
Raporturile acestora cu Senatul sunt de colaborare şi control.

CAPITOLUL 2 - Structura Senatului
Art. 4. (1) Senatul are aprobate prin lege şi Carta universitară structura şi componenţa
numerică, acestea regăsindu-se în regulamentul electoral.
(2) Senatul Universităţii „Ovidius” din Constanţa este format din 72 de membri, dintre care
54 de cadre didactice şi 18 studenţi (25% din numărul total al membrilor Senatului).
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(3) Membrii Consiliului de administraţie al Universităţii „Ovidius” din Constanţa nu pot fi
membri ai Senatului universitar. Ei pot participa la şedinţele Senatului, dar nu au drept de
vot.
(4) Mandatul Senatului universitar este de 4 ani.
(5) Membrii personalului didactic şi de cercetare pot fi aleşi în Senat dacă sunt membri
titulari cu norma de bază în Universitatea „Ovidius“ din Constanţa, şi pentru maximum trei
mandate, iar reprezentanţii studenţilor dacă sunt înmatriculaţi în Universitatea „Ovidius”
din Constanţa, conform metodologiei proprii de alegeri, pentru maximum două mandate.
(6) Senatul îşi alege, la prima reuniune, un Preşedinte, prin vot secret şi direct. În aceeaşi
şedinţă este ales un Vicepreşedinte, la propunerea membrilor Senatului, care va fi supus
votului acestuia şi care va conduce lucrările în cazurile în care preşedintele este
indisponibil.
Art. 5. Funcţionarea Senatului între două şedinţe este asigurată de către Preşedintele
Senatului şi secretariat.
Art. 6. (1) Senatul universitar îşi desfăşoară activitatea în plen. Senatul universitar
stabileşte comisii de specialitate prin care controlează activitatea conducerii executive a
instituţiei. Comisiile de specialitate ale Senatului Universităţii „Ovidius” din Constanţa
sunt:
 Educaţie şi formare continuă;
 Imagine, comunicare şi probleme studenţeşti;
 Relaţii internaţionale şi studenţi străini;
 Cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi relaţii cu mediul economico-social;
 Strategie, dezvoltare instituţională şi managementul calităţii.
(2) Comisiile Senatului sunt compuse din câte 7 membri şi sunt conduse de preşedinţi de
comisii. Fiecare comisie are în componenţă un student.
3) Fiecare membru al Senatului poate parte dintr-o singură comisie de specialitate.
(4) Formarea comisiilor de specialitate se face pe baza liberei opţiuni a membrilor
Senatului, iar în cazul în care sunt mai multe solicitări decât numărul de membri ai unei
comisii, Senatul decide, prin vot deschis, repartizarea pe comisii.
(5) În termen de maxim 7 zile de la data încheierii procesului de desemnare a componenţei
comisiilor, Preşedintele Senatului va convoca reunirea comisiilor pentru alegerea
preşedinţilor de comisii permanente; validarea comisiilor şi preşedinţilor de comisie se
face de către Senat prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor.
(6) Competenţele, atribuţiile şi sarcinile comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute de
către Senat, prin regulamentul propriu. Acestea nu vor putea interfera cu competenţele
specifice ale departamentelor funcţionale ale Universităţii şi nici nu se vor suprapune
acestora. Rolul comisiilor permanente este exclusiv de reprezentare în organele de lucru
specializate ale Senatului şi de facilitare a luării de către acesta a hotărârilor corecte în
domeniul specific de competenţă.
(7) În desfăşurarea activităţii lor, comisiile permanente au dreptul de a solicita conducerii
executive şi administrative a Universităţii informaţii relevante, sprijin documentar sau
logistic.
(8) Comisiile de specialitate ale Senatului au următoarele atribuţii:
a. stabilesc un program de lucru şi audienţe, afişat la secretariat;
b. elaborează şi/sau analizează propuneri de regulamente pe domeniul lor de
competenţă.
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(9) Comisiile de specialitate sunt convocate de către preşedinţii acestora sau de către
preşedintele Senatului, atunci când este nevoie. Preşedintele Senatului are dreptul de a
participa la aceste şedinţe, însă, fără drept de vot.
(10) Preşedinţii comisiilor de specialitate pot invita la şedinţe, în scop consultativ, Rectorul
universităţii sau alţi membri ai structurilor executive sau administrative de conducere ale
universităţii, sau chiar specialişti din domeniul lor de activitate.
(11) În activitatea lor, comisiile de specialitate întocmesc materiale şi rapoarte, pe care le
vor supune dezbaterii şi aprobării plenului Senatului, numai dacă au întrunit acordul
majorităţii membrilor componenţi.
(12) Materialele şi rapoartele comisiilor permanente sunt semnate de către preşedinții
acestora, care le vor prezenta preşedintelui Senatului sau secretariatului Senatului, iar dacă
există opinii contradictorii, acestea vor fi anexate obligatoriu.
(13) Materialele şi rapoartele comisiilor permanente sunt prezentate în Senat de către
preşedinţii comisiilor, care vor oferi, atunci când este cazul, explicaţii suplimentare.
(14) Membrii comisiilor permanente sau preşedinţii comisiilor pot fi revocaţi de către
Senat, la cerere sau pentru nerespectarea sarcinilor care le revin, la propunerea justificată a
Preşedintelui Senatului sau a cel puţin 1/3 din membrii acestuia.
(15) Senatul poate constitui şi comisii speciale (ad-hoc), cu caracter temporar, pentru
soluţionarea unor probleme speciale. Ele se vor constitui la solicitarea Preşedintelui
Senatului, a Rectorului sau a minim 1/3 din membrii Senatului, cu precizarea numărului de
membri în comisie şi perioada de funcţionare a comisiei speciale.

CAPITOLUL 3 – Atribuţiile Senatului
Art. 7. Atribuţiile Senatului Universitar sunt cele prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale
nr. 1/2011 şi în Carta Universităţii „Ovidius”din Constanţa şi cu regulamentele anexate
Cartei.
Art. 8. Atribuţiile Senatului Universitar sunt următoarele:
(1) Garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
(2) Elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta
universitară;
(3) Aprobă planul strategic şi de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la
propunerea Rectorului;
(4) Aprobă, la propunerea Rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura,
organizarea şi funcţionarea Universităţii;
(5) Aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea
Universităţii;
(6) Elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie
profesională universitară;
(7) Aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;
(8) Stabileşte norma didactică cu consultarea Consiliului de Administraţie, pentru fiecare
funcţie didactică şi de cercetare, cu respectarea standardelor de asigurare a calităţii, fără a
depăşi limita maximă de 16 ore; norma universitară se poate stabili diferenţiat, în funcţie
de domeniul de specializare, de ponderea disciplinelor în pregătirea de specialitate a
studenţilor şi de dimensiunea formaţiilor de studiu;
(9) Aprobă statele de funcţii al personalului didactic şi de cercetare după avizarea de către
Consiliul Facultăţii sau, după caz, de Consiliul Şcolii Doctorale şi de către Consiliul de
Administraţie;
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(10) Aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, numărul total de posturi de
personal didactic, de cercetare şi auxiliar, în funcţie de bugetul facultăţilor, al programelor
de studii, al departamentelor sau al Şcolilor doctorale;
(11) Aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie, acordarea gradaţiilor de merit;
(12) Aprobă, la propunerea Consiliului de Administraţie în baza criteriilor de performanţă
profesională şi a situaţiei financiare a facultăţii, continuarea activităţii unui cadru didactic
şi de cercetare, după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu
posibilitatea de prelungire anuală conform Cartei universitare.
(13) Aprobă, la propunerea CSUD, cu avizul conducătorului de doctorat şi al Consiliului de
Administraţie prelungirea programului de studii universitare de doctorat, conform
reglementărilor în vigoare şi în limita fondurilor;
(14) Analizează şi aprobă propunerile Consiliului de Administraţie privind solicitările de
acordare a anului sabatic, pentru profesorii şi conferenţiarii titulari sau directorii de
granturi care timp de 6 ani consecutivi au derulat granturi de cercetare în universitate;
(15) Aprobă propunerile de conducători de doctorat formulate de către CSUD şi le
înaintează spre avizarea CNATDCU;
(16) Încheie cu Rectorul confirmat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului un contract de management, cuprinzând criteriile şi indicatorii de performanţă
managerială, drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale;
(17) Controlează activitatea Rectorului şi a Consiliului de Administraţie prin comisii
specializate;
(18) Poate demite Rectorul, în condiţiile specificate în Cartă şi în contractul de
management;
(19) Validează concursurile publice pentru funcţiile din Consiliul de Administraţie;
(20) Aprobă publicarea posturilor scoase la concurs, însoţite de programa aferentă
concursului, cu cel puţin două luni înainte de concurs;
(21) Aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea
personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană;
(22) Alege şi revocă, prin vot secret, Preşedintele Senatului, conform metodologiei
stabilite;
(23) Aprobă invitarea în cadrul Universităţii, pe durată determinată şi în funcţie de bugetul
existent, a unor cadre didactice universitare asociate, a unor cadre didactice universitare
sau a unor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate; în
cazul unor specialişti fără grad didactic universitar, prin evaluare, se atribuie pe perioada
vizitei gradul didactic corespunzător performanţei, în conformitate cu standardele naţionale
şi internaţionale (visiting professor);
(24) Aprobă statul de funcţii pentru departamente, centre, institute de cercetare şi
I.O.S.U.D.;
(25) Aprobă iniţierea de noi programe de studii;
(26) Aprobă raportul anual al Comisiei de etică universitară; raportul trebuie vizat în
prealabil de Rector, fiind inclus în Raportul privind starea universităţii;
(27) Analizează şi hotărăşte, prin comisiile de specialitate, în privinţa sesizărilor primite
privind incompatibilitatea unor funcţii sau activităţi din universitate, a unor acţiuni,
comportamente sau imagini publice incompatibile cu calitatea de membru al comunităţii
universitare;
(28) Aprobă la propunerea Rectorului, pe baza evaluării interne, reorganizarea sau
desfiinţarea departamentelor sau a institutelor, fără a prejudicia studenţii;
(29) Aprobă metodologia de cuantificare a orelor convenţionale, conform legislaţiei;
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(30) Analizează, spre aprobare, solicitările personalului didactic şi de cercetare titular din
universitate de a desfăsura activităţi de predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ
superior sau de cercetare;
(31) Aprobă, la propunerea Rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe
profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare;
(32) Aprobă metodologia de recunoaştere şi echivalare a studiilor sau a perioadelor de
studii efectuate în ţară sau în străinătate;
(33) Ia act de raportul anual prezentat de rectorul universităţii, cu privire la cuantumul
regiei pentru granturile de cercetare şi a modului în care regia a fost cheltuită;
(34) Decide conferirea titlului onorific de Profesor Emerit, pentru excelenţă didactică şi de
cercetare, precum şi a calităţii de „membru al comunităţii universitare” în favoarea unor
persoane care nu sunt angajate sau nu sunt studenţi ai universităţii, conform legii;
(35) Decide asupra stabilirii şi folosirii unor însemne şi simboluri proprii Universităţii
„Ovidius” din Constanţa;
(36) Aprobă anual structura anului universitar;
(37) Aprobă numărul minim de credite necesar promovării anului universitar;
(38) Aprobă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, cu respectarea
prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului;
(39) Aprobă regulamentele şi metodologiile de admitere a candidaţilor în universitate;
(40) Aprobă anual Regulamentul de organizare a admiterii în baza Metodologiei-cadru
elaborată anual de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
(41) Aprobă anual, cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului universitar, Regulamentul
privind activitatea profesională a studenţilor, inclusiv metodologiile de examinare a
studenţilor şi calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor universitare de
studiu, din structura anului universitar;
(42) Aprobă Regulamentul de acordare a burselor şi de cazare a studenţilor;
(43) Aprobă Regulamentul de taxe şi servicii aplicate studenţilor;
(44) Aprobă Regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă,
de masterat, de doctorat şi a studiilor postuniversitare, pe baza Metodologiei-cadru
aprobată prin ordin al ministrului;
(45) Aprobă programele de formare pe tot parcursul vieţii şi costurile acestora;
(46) Analizează şi aprobă exmatricularea studenţilor, la propunerea Consiliului
departamentului, cu avizul consiliului facultăţii;
(47) Aprobă conţinutul certificatelor şi diplomelor de studii, conform legislaţiei în
domeniu;
(48) Aprobă numărul minim de credite necesar promovării anului universitar, conform
standardelor de calitate;
(49) Aprobă taxele de şcolarizare propuse de Consiliul de Administraţie pentru fiecare an
universitar;
(50) Analizează obiectiv şi în timp util documentele înaintate spre analiza şi aprobare de
conducerea executivă sau petenţi; se consideră, de regulă, că documentele adresate
Senatului vor fi soluţionate până la următoarea şedinţă sau în maximum 30 de zile,
conform legislaţiei;
(51) Aprobă, la propunerea Rectorului, anularea unui certificat sau a unei diplome de
studii, atunci când se dovedeste că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea
prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară;
(52) Aprobă componenţa Biroului Electoral Universitar.
Art. 9. Rectorul va prezenta Senatului universitar, în luna martie a fiecărui an, raportul
privind starea universităţii. Acest raport include:
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

situaţia financiară a universităţii, pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli;
situaţia fiecărui program de studii;
situaţia personalului instituţiei;
rezultatele activităţilor de cercetare;
situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare;
situaţia posturilor vacante;
situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile precedente.

Art. 10. Solicitările individuale ale membrilor comunităţii universitare, care, în temeiul
prevederilor legii sau ale Cartei universitare sunt de competenţa Senatului, se adresează în
scris secretariatului Senatului.
Art. 11. La întrunirile festive, membrii senatului poartă robă şi tocă. Modelul acestora va fi
ales de către Consiliul de Administraţie şi aprobat de către Senat.
Art. 12. Sunt întruniri festive:
(1) şedinţa de constituire a Senatului;
(2) şedinţa de dizolvare a Senatului;
(3) şedinţele de decernare a unor titluri si diplome onorifice;
(4) alte şedinţe stabilite prin hotărâri ale Senatului.

CAPITOLUL 4 – Activitatea Senatului
Art. 13. (1) Senatul lucrează în plen. Hotărârile se iau conform prezentului regulament.
(2) Comisia de specialitate dezbate proiectul de hotărâre şi îl avizează favorabil sau
nefavorabil. Comisia poate formula amendamente, pe care le propune plenului Senatului.
(3) Proiectul de hotărâre, avizat de către comisia de specialitate, va fi validat de către
Senat.
(4) Proiectul de hotărâre este introdus pe agenda proximei şedinţe de Senat, unde este
supus dezbaterii şi adoptării prin vot.
(5) Înainte de începerea dezbaterilor, iniţiatorul proiectului prezintă motivaţia care a
determinat iniţiativa. În caz de absenţă a iniţiatorului, Preşedintele Senatului va da citire
argumentaţiei trimisă de către acesta. Senatorii pot solicita explicaţii şi pot formula
amendamente.
(6) 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.
(7) 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 comisia de specialitate, pentru adoptarea acestuia este necesar
votul unei majorităţi de două treimi dintre senatorii prezenţi.
Art. 14. (1) Hotărârile Consiliului de Administraţie vor fi repartizate spre monitorizare
comisiilor de specialitate.
(2) Comisiile de specialitate au obligaţia de a dezbate şi a da o rezoluţie pentru toate
hotărârile Consiliului de administraţie pe care le primesc. În cazul unei rezoluţii
nefavorabile, respectiva hotărâre a Consiliului de administraţie este supusă dezbaterii şi
votului în plenul Senatului. Rezoluţia se stabileşte cu votul majorităţii simple a celor
prezenţi.
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Art. 15. Senatul Universităţii se întruneşte în şedinţă ordinară lunar (în ziua de joi, la orele
1600) şi, ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare.
Art. 16. (1) Senatul poate fi convocat de Rector, de Preşedintele Senatului sau la cererea în
scris a acel puţin 1/3 din numărul senatorilor, cerere înregistrată la Secretariatul Senatului.
(2) Convocarea se realizează cu 3-5 zile înaintea datei şedinţei ordinare a Senatului şi cu 13 zile anticipat şedinţei extraordinare.
(3) Ordinea de zi se întocmeşte în baza planului tematic al Senatului, a propunerilor
Consiliului de administraţie şi a solicitărilor sau propunerilor adresate Preşedintelui
Senatului de către presedinţii comisiilor de specialitate ale Senatului.
(4) La cererea oricărui senator, formulată la începutul şedinţei, ordinea de zi poate fi
completată cu 1-2 puncte suplimentare, în limita volumului de lucru, cu aprobarea
majorităţii senatorilor prezenţi.
(5) Convocarea senatorilor se face individual, prin e-mail, la adresa comunicată de aceştia.
Membrii Senatului vor fi convocaţi şi prin convocator la Decanatele facultăţilor de la care
aceştia provin.
(6) La momentul convocării şedinţei, membrilor Senatului li se vor trimite şi materialele
care fac obiectul ordinii de zi a şedinţei.
Art. 17. Senatul este prezidat de Preşedintele Senatului sau, în absenţa sa, de către
Vicepreşedinte.
Art. 18. Şedinţele Senatului nu sunt publice, cu excepţia celor festive, care vor fi anunţate
ca atare.
Art. 19. În luările de cuvânt cu privire la punctele de pe ordinea de zi, intervenţiile se fac
cu obligaţia respectării regulilor deontologiei universitare, precum şi a dreptului celorlalţi
senatori de a-şi exprima opinia. Luările de cuvânt nu vor putea depăşi 5 minute. Cu
consultarea Senatului, Preşedintele poate reduce durata luărilor de cuvânt. Totodată,
Preşedintele Senatului poate întrerupe cuvântarea celui care nu se conformează
prevederilor prezentului articol.
Art. 20. Preşedintele Senatului acordă dreptul la cuvânt şi stabileşte, în baza înscrierilor la
cuvânt, ordinea intervenienţilor. În funcţie de complexitatea ordinii de zi, numărul
intervenţiilor poate fi limitat.
Art. 21. Sunt interzise schimbul direct de replici şi interpelările directe între participanţii la
şedinţe, precum şi nerespectarea ordinii înscrierilor la cuvânt. Replica la o cuvântare a unui
antevorbitor trebuie încuviinţată în prealabil de către Preşedintele Senatului.
Art. 22. Senatorii care nu au putut lua cuvântul au dreptul de a-şi exprima în scris opiniile
cu privire la un punct al ordinii de zi, transmiţând-o în scris Preşedintelui Senatului în
termen de 2 zile de la data şedinţei, prin înregistrarea acesteia la Secretariatul Senatului.
Art. 23. În situaţii deosebite, Preşedintele Senatului poate dispune, cu votul majorităţii
senatorilor prezenţi, îndepărtarea din sală a celui care, prin conduita sa, tulbură grav
desfăşurarea şedinţei Senatului.
Art. 24. Dezbaterile Senatului se înregistrează prin mijloace audio.
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Art. 25. Senatul şi Consiliul de Administraţie pot organiza şedinţe de lucru curente sau
festive comune, cu menţinerea competenţelor şi atribuţiunilor specifice celor două structuri
de conducere.
Art. 26. Cvorumul de prezenţă pentru valabilitatea şedinţelor Senatului este de 2/3 din
numărul senatorilor, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
Art. 27. Senatorii au drept de vot deliberativ egal.
Art. 28. (1) Votul este direct şi poate fi deschis sau secret. Votul deschis se poate exprima
prin ridicare de mâini sau prin apel nominal. Votul secret se exprimă prin buletine de vot
sau mijloace electronice.
(2) Se recurge la procedeul votului secret în următoarele situaţii:
a. la alegerea Preşedintelui Senatului;
b. la avizarea propunerilor pentru demiterea din funcţii de conducere;
c. la excluderea unui membru din Senat;
d. pentru orice altă situaţie, la propunerea membrilor Senatului şi cu acordul
majorităţii simple a celor prezenţi la şedinţa respectivă a Senatului.
(3) Pentru hotărârile care se iau prin vot secret Preşedintele Senatului va anunţa, înainte de
exprimarea votului, procedura de vot şi modul în care se completează buletinele de vot. În
acest caz, utilizarea unei urne este obligatorie. Votul se va exercita în condiţii de
confidenţialitate.
(4) O propunere se consideră adoptată dacă întruneste majoritatea simplă a voturilor pro
valabil exprimate de către membrii Senatului prezenţi, în condiţiile întrunirii cvorumului
de sedinţă.
(5) În cazul egalităţii numărului de voturi pro si contra, se reiau dezbaterile si procedura de
votare până când se obţine o majoritate simplă. Rezultatul votului se consemnează în
procesul-verbal al sedinţei Senatului.
Art. 29. (1) Toate documentele finale emise de Senat, inclusiv procesele-verbale, sunt
semnate de către Preşedintele Senatului, de preşedinţii comisiilor de specialitate şi de
secretariatul senatului.
(2) Hotărârile şi documentele finale elaborate şi adoptate de Senat sunt publice şi se
postează pe reţeaua internet, pentru asigurarea publicităţii faţă de terţi, de către
secretariatul Senatului.
Art. 30. (1) Hotărârile Senatului se înaintează de către Preşedintele Senatului spre
Consiliul de Administraţie pentru ducerea lor la îndeplinire. Controlul şi evidenţa
îndeplinirii hotărârilor Senatului se face de către Comisia de specialitate a Senatului, în
funcţie de specificul hotărârii.
(2) La sfârsitul fiecărui semestru universitar, fiecare comisie de specialitate a Senatului va
prezenta rapoarte referitoare la domeniul de responsabilitate, în care va evidenţia inclusiv
monitorizarea şi îndeplinirea hotărârilor Senatului.
Art. 31. Hotărârile şi/sau minutele, respectiv procesele verbale ale Senatului, precum şi
înregistrările audio ale şedinţelor acestuia se arhivează de către Secretariatul Senatului. La
încetarea mandatului Senatului în funcţie acestea se predau la arhiva Universităţii.
Art. 32. Procesele verbale pot fi consultate la Secretariatul Senatului de orice membru al
comunităţii universitare. Acestea nu pot fi copiate şi utilizate în scopuri propagandistice
sau de altă natură. Copiile documentelor oficiale ale Senatului se eliberează, prin
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depunerea unei cereri scrise la secretariatului Senatului, numai cu aprobarea Preşedintelui
Senatului, precizând scopul utilizării lor.
Art. 33. Orice punct de vedere exprimat public de un senator neîmputernicit în mod expres
în acest sens de către Senat sau de către Preşedintele Senatului, nu angajează Senatul şi
constituie opinia personală a senatorului în cauză, care răspunde în faţa Senatului pentru
corectitudinea opiniei exprimate.
Art. 34. (1) La şedinţele Senatului participă, în calitatea de invitat permanent, fără drept de
vot, Rectorul Universităţii, care va susţine poziţia Consiliului de Administraţie şi va
răspunde interpelărilor membrilor Senatului.
(2) După caz, participă în calitatea de invitaţi, fără drept de vot, prorectorii, directorul
general administrativ, secretarul şef al Universităţii, şefii serviciilor descentralizate,
precum şi decanii (3) Dacă nu are calitatea de senator, reprezentantul Sindicatului poate fi
invitat la şedinţele Senatului, fără drept de vot.
(4) Alte persoane pot participa la lucrările Senatului, numai dacă Senatul a aprobat, cu
majoritatea membrilor prezenţi prin vot deschis. În acest scop, Preşedintele Senatului
informează Senatul asupra cererii de participare şi va solicita votul senatorilor, fără
prezenţa în sală a solicitantului.
Art. 35. (1) Senatul îşi exprimă punctul de vedere în consultările cu MECTS privind
suspendarea Rectorului.
(2) În cazul în care Rectorul este revocat sau demis, Senatul desemnează un prorector care
reprezintă Universitatea şi care devine ordonator de credite până la confirmarea noului
Rector.
Art. 36. Preşedintele Senatului are următoarele atribuţii:
(1) Convoacă plenul Senatului, în şedinţele ordinare sau extraordinare, precum şi
comisiile acestuia; Şedinţele ordinare ale Senatului sunt programate, de regulă, în ziua
de joi, la orele 1600, în Sala Senatului sau într-o sală indicată pe convocator;
(2) Împreună cu Rectorul propune ordinea de zi a şedinţei Senatului;
(3) Conduce şedinţele Senatului;
(4) Asigură redactarea şi semnează hotărârile Senatului;
(5) Informează Senatul în legătură cu activităţile şi evenimentele importante desfăşurate
în Universitate în intervalul dintre şedinţele Senatului;
(6) Încheie, în numele Senatului Universităţii, contractul de management cu Rectorul
Universităţii, care cuprinde criteriile şi indicatorii de performanţă managerială,
drepturile şi obligaţiile contractuale;
(7) Informează Senatul în legătură cu modul în care au fost îndeplinite hotărârile
Senatului, criteriile şi indicatorii de performanţă managerială din contractul încheiat cu
Rectorul;
(8). Reprezintă Senatul în raporturile cu conducerea executivă şi administrativă a
Universităţii;
(9). Transmite hotărârile Senatului conducerii executive şi administrative a Universităţii
şi urmăreşte prin comisiile de specialitate, modul de îndeplinire a acestora, informând
Senatul în mod corespunzător;
(10). La solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Senatului, invită la şedinţele
de lucru reprezentanţi ai structurilor executive sau administrative ale Universităţii sau
transmite, după caz, acestora interpelări scrise;
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(11). Conferă titlurile onorifice acordate de către Senat în absenţa rectorului (Profesor
universitar emerit, Doctor Honoris Causa, Membru de Onoare al Senatului Universităţii
„Ovidius” din Constanţa sau alte titluri onorifice aprobate de Senatul Universităţii), în
condiţiile prevăzute de lege şi de Carta Universităţii „Ovidius” Constanţa;
(12). Exprimă poziţia Senatului în relaţiile cu mass-media, după consultarea prealabilă
cu Rectorul;
(13). Coordonează comisiile de specialitate ale Senatului, comisiile ad-hoc ale acestuia
şi Secretariatul Senatului; stabileşte conţinutul rezoluţiilor care vor fi prezentate
Senatului;
(14). Îndeplineşte orice alte atribuţii şi responsabilităţi ce-i revin în calitate de
reprezentant al Senatului, în limitele competenţelor acordate de acesta, potrivit
reglementărilor în vigoare.
Art. 37. (1) În îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, Preşedintele Senatului are obligaţia să se
manifeste apolitic, echidistant şi echilibrat, să promoveze interesele Universităţii,
deontologia şi etica universitară.
Art. 38. Preşedintele Senatului poate fi revocat de către Senat în cazul încălcării grave sau
repetate a îndatoririlor sale. Procedura revocării poate fi iniţiată în scris şi cu indicarea
motivelor acesteia, de cel puţin 1/3 din numărul senatorilor. Revocarea Preşedintelui
Senatului se hotărăşte cu o majoritate simplă din numărul senatorilor.
Art. 39. (1) În caz de vacantare a funcţiei de Preşedinte al Senatului, aceasta va fi
îndeplinită, până la alegerea noului Preşedinte, de către Vicepreşedintele Senatului.
(2) Noul Preşedinte al Senatului va fi ales în termen de cel mult 30 de zile de la vacantarea
acestei funcţii, cu respectarea prevederilor regulamentare.
Art. 40. ATIBUŢIILE SECRETARIATULUI SENATULUI
(1) Secretariatul Senatului este aparatul tehnic de lucru al acestuia, cu activitate
permanentă.
(2) Asigură evidenţa actualizată a senatorilor, a membrilor comisiilor Senatului,
precum şi a datelor de contact ale acestora;
(3) Transmite convocările pentru şedinţele Senatului şi şedinţele comisiilor acestuia;
(4) Consemnează în registrul de procese verbale dezbaterile din şedinţele Senatului şi
şedinţele comisiilor acestuia, în registre proprii;
(5) Redactează procesele verbale şi/sau minutele şedinţelor de lucru ale Senatului.
(6) Tehnoredactează proiectele de hotărâri ale Senatului conform consemnărilor
proceselor verbale de şedinţă, pe care le supune spre aprobare şi semnare Preşedintelui
Senatului;
(7) Gestionează registrele de procese verbale şi a hotărârilor Senatului, precum şi
arhiva audio cuprinzând înregistrarea şedinţelor Senatului;
(8) Urmăreşte transmiterea şi îndeplinirea hotărârilor şi/sau minutelor Senatului,
potrivit prevederilor prezentului Regulament; elaborează şi prezintă periodic rapoarte
scrise, asupra modului în care au fost aduse la îndeplinire hotărârile Senatului.
(9) Asigură înregistrarea şi transmiterea corespondenţei scrise de la şi către Senat şi
comisiile acestuia;
(10) Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de Preşedintele Senatului.
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CAPITOLUL 5 – Drepturile şi obligaţiile senatorilor
Art. 41. Calitatea de membru al Senatului conferă următoarele drepturi şi presupune
următoarele obligaţii.
(1) Senatorul are obligaţia de a veghea asupra respectării libertăţilor şi valorilor academice
în conformitate cu legile în vigoare şi Carta Universităţii „Ovidius” din Constanţa;
(2) Să participe la şedinţele Senatului;
(3) Să-şi exprime neîngrădit opiniile privind problemele supuse analizei Senatului;
(4) Să participe prin vot deschis sau secret, după caz, la luarea hotărârilor;
(5) Să participe la şedinţele comisiilor Senatului în care au fost aleşi;
(6) 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;
(7) Să interpeleze comisiile Senatului, precum şi conducerea executivă sau administrativă a
Universităţii, în cadru organizat;
(8) Să solicite convocarea Senatului în şedinţe extraordinare, în condiţiile prezentului
Regulament;
(9) Să cunoască legislaţia în domeniul învământului superior, precum şi legislaţia specifică
din domeniul în care activează.
(10) Mandatul de senator se exercită fără nicio constrângere. Libertatea de opinie şi de
exprimare a acesteia este garantată.
Art. 42. Drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 41 se vor exercita şi, respectiv, îndeplini
cu bună credinţă şi în mod rezonabil, cu respectarea deontologiei şi eticii universitare.
Art. 43. Senatorul care renunţă la mandat nu poate reveni asupra deciziei.

CAPITOLUL 6 – Pierderea calităţii de senator şi revocarea din funcţie
Art. 44. Calitatea de membru al Senatului se poate pierde prin:
(1) Demisie din Senat din iniţiativa senatorului;
(2) Alegerea sau numirea într-o funcţie de conducere a Universităţii, incompatibilă cu
calitatea de membru al Senatului (o funcţie care aparţine Consiliului de Administraţie);
(3) alegerea/desemnarea într-o funcţie de conducere politică;
(4) suspendarea/desfacerea contractului de muncă;
(5) Încheierea ciclului de studii în care studentul membru al Senatului a fost ales;
(6) Excludere.
Art. 45. Senatorii care, în cursul unui an universitar, lipsesc nemotivat de la trei şedinţe ale
Senatului vor fi excluşi din Senat. Motivarea absenţei la şedinţa de Senat se face în scris la
secretariatul Senatului înainte de şedinţă.
Art. 46. (1) Procedura de excludere din rândul membrilor Senatului poate fi declanşată în
cazul unor abateri grave de la normele de conduită universitară, de la prevederile Cartei
Universităţii şi ale prezentului Regulament. Excluderea unui membru al Senatului se
analizează şi se votează de Senat cu majoritatea simplă, dacă numărul celor prezenţi
reprezintă cel puţin 2/3 din numărul membrilor Senatului;
(2) Pierderea calităţii de membru al Senatului se aduce la cunostinţa comunităţii academice
(prin publicare pe pagina web a Universităţii) şi a Consiliului de Administraţie, în vederea
organizării de alegeri parţiale pentru completarea componenţei Senatului;
11

(3) Cooptarea de membri în Senat pe locurile devenite vacante se supune procedurii în
temeiul căreia au fost desemnaţi iniţial membrii acestuia.
(4) Calitatea de membru al Senatului nu se pierde în cazul în care un membru al Senatului
se mută la un alt departament din aceeaşi facultate a Universităţiii, fără ca prin aceasta să-şi
piardă calitatea de cadru didactic sau de cercetare titular, în sensul prevăzut de Lege.
(5) Situaţiile de incompatibilitate care ar influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a
atribuţiilor care îi revin senatorului sunt definite în Carta Universităţii „Ovidius” din
Constanţa.
(6) Membrii Senatului declară situaţia de incompatibilitate în termen de 15 zile de la data
apariţiei.
(7) Senatorul care se află în situaţie de incompatibilitate o va soluţiona în 30 zile de la data
apariţiei acesteia.
(8) După expirarea termenului prevăzut, senatorul care continuă să se afle într-un caz de
incompatibilitate este suspendat din funcţie până la data soluţionării situaţiei.
(9) Declaraţiile de incompatibilitate se depun la secretariatul Senatului.
(10) Evidenţa declaraţiilor se consemnează într-un registru special, care se păstrează la
secretariatul Senatului.

CAPITOLUL 7 – Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 49. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii
„Ovidius”din Constanţa din data de 26 octombrie 2012 şi intră în vigoare din momentul
publicării sale pe pagina web a Universităţii.

Prof.univ.dr. Petru Bordei

Preşedintele Senatului Universităţii „Ovidius“ din Constanţa,

C.j. Loredana Maximiliana Dan

Şef Serviciu Juridic şi Contencios
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