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Anexa 11a HS 148 din 07.04.2016

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ~I FUNqlONARE

ASENATULUI UNIVERSITATII POLITEHNICA TIMI$OARA

I.DISPOZITII GENERALE

Art. 1. (1) Senatul reprezlnta comunitatea universitara ~i este cel mai inalt for de dezbatere, decizie ~i reglementare din universitate. Senatul
funqioneaza pe baza principiilor autonomiei universitare, Iibertatii academice ~i transparentei,
(2) Adresa oficiala aSenatului UPT este

Senatul Universitatii Politehnica Iimisoara
Piata Victoriei, Nr. 2, Et. 3,Camera 314
300006 Iirnisoara, Romania
Tel.: +40.256.403112
Fax: +40.256.403024
E-mail: senat@uptro

Art. 2.Senatul este format dinreprezentanti ai cadrelor didactice titulare, ai cercetatorilor titulari din UPT ~ i din reprezentanf ai studentilor UPT.

Art. 3. (1) Senatul se constituie prin alegeri, organizate In baza Legii Educatiei Nationale - Legea nr. 1 / 2011, a reclernentarilor cadru emise de
ministerul de resort ~i areqlernentanlor interne Inmaterie ale UPT.
(2) Durata unei legislaturi este de 4ani.
(3) incazul lncare unul sau mai multe mandate de membru al senatului devin vacante, se organizeaza alegeri partiale pentru reocuparea lor.

Art. 4. (1) Mandatele obtlnute prin alegerile la termen au durata de 4ani.
(2)Mandatele obtinute pe parcursullegislaturii, prin alegeri partiale au durata pana la finele legislaturii.
(3) Mandatul membrilor Senatului - cadre didactice ~i cercetatcrilnceteaza de drept la cerere sau atunci cand membrii Senatului lsi pierd calitatea de
titulari InUPT, respectiv cand dobandesc pozitii incompatibile cu cea de membru al Senatului.
(4) Mandatul membrilor Senatului - studenf inceteaza de drept la cerere sau atunci cand acestia I~i pierd calitatea de student al UPT, respectivcand
dobandesc pozltil incompatibile cu cea de membru al Senatului.

II.ATRIBUTIILE SENATULUI

Art. 5.Atributiile Senatului sunt urmatoarele:
(1)garanteaza libertatea acadernka ~i exercita autonomia unlversitara
(2) elaboreaza ~i adopts, respectiv amendeaza,Inurma dezbaterii cu comunitatea unlversltara,Carta universitara
(3) aproba planul strategicde dezvoltare institutionala ~i planurile operationale pornind de la proiectele propuse de Rector, prin aprobarea acestora In
forma initiala sau cu amendamente
(4) aproba structura, organizarea ~i functionarea unlversltatli, pornind de la propunerea Rectorului, cu respectarea legislatiei Invigoare, prin aprobarea
acesteia Informa initiala sau cu amendamente
(5)aproba proiectul de buget anual, pornind de la propunerea Consiliului de adrninlstratie prezentat de Rector, Informa initiala sau cu amendamente
(6) stabileste plafoane pentru operatiunlle financiare desfa~urate de universitate, Inconformitate cu legislatia Invigoare
(7) dezbate ~i aproba executa buqetara lntocmita ~i prezentata Inplen de Rector
(8) dezbate ~i aproba Codul de asigurare acalitatii, pornind de la un proiect propriu sau de la un proiect elaborat de Consiliul de adrninistratie
(9) dezbate ~i aproba Codul de etica ~i deontologie profeslonala unlversitara. pornind de la un proiect propriu sau de la un proiect elaborat de Consiliul
de administratie
(10) dezbate ~i adopta Codul universitar al drepturilor ~i obllqatillor studentului, cu respectarea prevederilor Codului national al drepturilor ~i

obliqatlllor studentului, pornind de la un proiect propriu sau de la un proiect elaborat de Consiliul de administratie
(11) dezbate ~i aproba metodologiile ~i regulamentele privind organizarea ~i functlonarea universltatii, pornind de la proiecte proprii sau de la proiecte
elaborate ~i propuse de catre Rector sau Consiliul de adrninlstratie
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(12) Tncheie contractul de management cu Rectorul, care va contine minim: criteriile ~i indicatorii de performanta rnanaqeriala, drepturile ~i obligatiile
partilor contractuale ~i conditille incare Rectorul poate fi demis de catre Senatul universitar
(13) controleaza activitatea Rectorului ~i aconducerii executive prin comisiile de specialitate
(14) adopta rezolutii ln urma discutarll Tn plen a rapoartelor de monitorizare ~i de control a activitatii conducerii executive, a Consiliului de
administratie ~i aoricarei entitati functionale sau de conducere din universitate, elaborate ~i prezentate periodic de catre comisiile de specialitate ale
Senatului
(15) valideaza concursurile publice pentru funqille din Consiliul de adminlstratie
(16) valldeaza concursul pentru ocuparea postului de Director General Administrativ al universltatii
(17) propune Ministerului de resort Tnfiintarea sau desfuntarea de facultati ~i aproba infiintarea, divizarea, comasarea sau desfilntarea de
departamente ~i alte unitati structurale interne ale UPT, la propunerea organismelor legal abilitate
(18) aproba Tnfiintarea de noi programe de studii ~i Tncheierea acelor programe de studii care: nu se (mail incadreaza lnmisiunea universitatii ~i/sau nu
sunt de interes pentru societate ~i/sau nu pot fi sustinute la un nivel de calitate corespunzator ~ilsau sunt ineficiente financiar, cu avizul Consiliului de
administratie
(19) supervizeaza ~i evalueaza organizarea ~i desfa~urarea concursului de admitere
(20) valldeaza alegerile organizate Tn universitate
(21) valideaza raportul anual al Rectorului cu privire la starea universitatii, inbaza referatelor realizate de comisiile de specialitate
(22) stabileste normele de dimensionare aformatiilor de studiu, pornind de la propunerea Consiliului de admlnlstratle, prin adoptarea acestora Tn
forma initiala sau cu amendamente, cu respectarea standardelor de calitate propuse de ARACIS ~i aprobate de ministerul de resort
(23) stabileste normele de Tntocmire astatelor de functii ale personalului didactic, de cercetare, didactic auxiliar ~i nedidactic, pornind de la propunerea
Consiliului de admlnistratie, prin aprobarea acestora In forma initiala sau cu amendamente. Pentru personalul didactic si de cercetare normele vor
cuprinde: metodologia de cuantificare In ore conventionale a tuturor activltatllor cuprinse In norma didactica, corespondenta dintre ora fizica de
activitati ~i ora ronventlonala, Tn funrtie de programul de studii, de profil ~i de specializare; modalitatea de marlre, prin regulament, anormei didactice
saptamanale minime, respectiv de reducere anormei didactice pentru personalul care exerclta 0 funetie de conducere Tn universitate sau de Tndrumare
~i control lnministerul de resort, cu respectarea prevederilor legale precizate lnart. 287 din Legea nr. 1/2011 actualizata
(24) apreba statele de funqii ale personalului didactic ~i de cercetare, avizate de Consiliul de administratie
(25) stablleste criteriile ~i aproba metodologiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice ~i de cercetare, de continuare a activitatii dupa
pensionare, de conferire acalitatii de profesor emerit ~i de acordare agradatiilor de merit, pornind de la propunerile proprii ale Senatului sau de la
propunerile Consiliului de admlnistratie, prin aprobarea acestora informa initiala sau cu amendamente
(26) a) aproba rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic ~i de cercetare, anahzand respectarea procedurilor stabilite prin
metodologia proprie universita!ii ~i aproband sau neaproband raportul asupra concursului. lerarhia candidatilor stabilita de comisia de concurs nu
poate fi modlflcata de senatul universitar
(26) b) lnbaza criteriilor de perforrnanta profesionala ~i asituatie' financiare, poate decide continuarea activitatii unui cadru didactic sau de cercetare
dupa pensionare, lnbaza unui contract pe perioada determinata de un an, cu posibilitatea de prelungire anuala conform Cartei universitare, fara limita
de varsta
(26) c) poate decide conferirea titlului onorific de profesor emerit, pentru excelenta didactica ~i de cercetare, cadrelor didactice care au atins varsta de
pensionare
(26) d) aproba rezultatele concursurilor pentru acordarea qradatiilor de merit, analizand respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie
universitatii. In cazul constatarii nerespectaril metodologiei, Senatul poate respinge punctual aprobarea unora dintre rezultatele concursului.
(27) stabileste metodologia dupa care universitatea poate decide rnentinerea calitatii de titular inTnvatamant ~ilsau incercetare, cu toate drepturile ~i

obliqatllle ce decurg din aceasta calitate, pe baza evaluaril anuale aperformantelor academice, dupa Tndeplinirea varstel de pensionare, incazulin care
universitatea nu poate acoperi norme cu titulari
(28) aproba sustlnerea de catre personalul titular de activitati de predare ~i cercetare ln alte institutii de Tnvatamant superior sau de cercetare, prin
eliberarea unui acord scris
(29) aproba acordarea de an sabatic, cu plata de pana la un salar de baza. pentru persoanele care solicita acest lucru In conditiile legii
(30) lnraport cu necesitatlle academice proprii, aproba, pe 0 perioada determinata, invitarea In cadrul universitatii aunor cadre didactice universitare ~i

aaltor speciali~ti cu valoare recuncscuta indomeniu, din tara sau din strainatate, incalitate de cadre didactice universitare asociate invitate
(31) stablleste numarul posturilor pentru personalul didactic ~i de cercetare auxiliar,Tn functie de bugetul ~i specificul institutiei, al facultatii, al
departamentului sau al scolii doctorale
(32) evalueaza periodic resursa urnana auniversitatii, Tn conformitate cu reqlementarile In vigoare ~i conform metodologiei proprii.
(33) avizeaza structura ~i componenta Comisiei de etica universltara de la nivelul universitatii
(34) aproba, la propunerea Rectorului, sanctlonarea personalului cu pertormante profesionale slabe, lnbaza unei metodologii proprii si aleqlslatiei In
vigoare.
(35) stabileste sanctiunlle disciplinare prevazute de art. 312 (2) c-e din Legea educatiel natlonale ~i Ie comunka Rectorului pentru punerea lnaplicare



(36) aproba proiectele de cooperare sau asociere pe plan national ~i international, care implica participarea finandara a universitatii, respectiv
Inflintarea, pe perioada determinata ~i pe proiecte, a unor unitati de cercetare distincte sub raportul bugetului de venituri ~i cheltuieli, care au
autonomie ~i statute proprii
(37) aproba infiintarea de catre universitate, singura sau prin asociere, de societati, fundatii, asodatli, unitati de invatamant preuniversitar, conform
prevederilor legale
(38) aproba forma rea de «msortii, respectiv fuziunea cu alte universitati
(39) aproba acordarea prin contract adreptului de administrare ~i folosire abunurilor patrimoniale societatilor comerciale sau asodanilor incare
universitatea are calitatea de asociat sau actionar, ori fundatillnr incare universitatea are calitatea de fondator
(40) aproba afilierea unlversltatli la organisme academice ~i profesionale nationale sau mternanonale
(41) acorda titlurile onorifice ale unlversitatii de "PROFESOR ONORIFIC", "DOCTOR HONORIS CAUSA" ~i altele
(42) indeplineste orice alte atributii atunci cand considers ca se afta infata unei situatii de forta majora.

III. STRUaURA $1 ORGANIZAREA SENATULUI

Art. 6. (1) Senatul cuprinde 68 membri, dintre care 51 (adka 75 %) sunt cadre didactice ~i cercetatorl, iar 17 (adica 25 %) sunt student'.
(2) Cele 51 mandate de membri ai Senatului - cadre didactice ~i cercetatori se distribuie pe departamente proportional cu marimea acestora, data de
suma cadrelor didactice titulare ~i acercetatorllor titulari din componenta lor.
(3) Cele 17 mandate de membri ai Senatori - studenf se distribuie pe facultati dupa cum urrneaza: a) "n" dintre ele, cu n = nurnarul facultatilor: cate
unul pe fiecare facultate; b) "t7-n" dintre ele: proportional cu nurnarul studentilor
(4) Membrii Senatului - cadre didactice ~i cercetatorl se stabilesc prin votul universal, direct ~i secret altuturor cadrelor didactice titulare reprezentate ~i

cercetatorilor titulari reprezentatl.
(5) Membrii Senatului - studenf se stabilesc prin votul universal, direct ~i secret al tuturor studentilor reprezentatl .

Art. 7. (1) Senatul este condus de un Presedlnte, ales prin vot secret de catre membrii Senatului, din randul acestora. Presedintele conduce sedtntele
Senatului universitar ~i reprezlnta Senatul inraporturile cu Rectorul universitatii.
(2) Pozitia de Presedinte al Senatului nu este funqle de conducere. Ea nu poate fl. insa, cumulata cu nici 0 funqie de conducere executiva din
universitate. Exceptie de la aceasta interdiqie 0 reprezlnta cazurile cand se curnuleaza funqii de conducere aunor entitati create prin proiecte cu
finantare europeans, pe perioada impusa de conditiile de flnantare,

Art. 8. (1) Senatul isi creeaza drept substructuri comisii de specialitate.
(2) Comisiile de specialitate sunt

1. Comisia pentru Strategie
2. Comisia pentru Resurse Umane
3. Comisia pentru Invatamant
4. Comisia pentru Cercetare ~tiintifica ~i Relatia cu mediul economic
5. Comisia pentru Infrastructura ~i Resurse Materiale
6. Comisia pentru Resurse Financiare
7. Comisia pentru Probleme Studentestl
8. Comisia pentru Calitate ~i Etica protesionala
9. Comisia pentru Probleme sociale ~i Relatia cu mediul socio-economic
10. Comisia pentru Imagine,Cultura, Sport ~i Turism
11. Comisia pentru Relatii lntemafionale
12. Secretariatul General

(3) Numarul membrilor comisiilor de specialitate ~i a posibilelor comisii ad-hoc se aproba de plenul Senatului, la propunerea orlcarui membru al
Senatului.
(4) (omponenta comisiilor Senatului se stabileste prin vot deschis de catre plenul Senatului, pornind de la propunerea Presedintelui Senatului,
intocmlta prin armonizarea optiunllor membrilor Senatului, care poate fi aprobata informa initiala sau cu amendamente.
(5) Rolul comisiilor de specialitate ale Senatului este de acontrola orice segment de activitate din universitate ~i orice entitate -functlonala sau de
conducere- din cadrul universitatii, raportat la domeniul propriu de competenta, de a face studii, analize, audituri ~i de a genera propuneri de
metodologii, regulamente, proceduri ~i amendamente, pe domeniile proprii de competenta. Materialele generate de comisiile Senatului sunt
prezentate plenului Senatului ~i, la decizia Pre~edintelui Senatului sau la cererea oricarui senator sustinuta prin vot de majoritatea membrilor
Senatului, supuse dezbaterii plenului.
(6) Comisiile Senatului sunt conduse de cate un Presedinte. ales prin vot deschis de catre cornponentii lor, dintre membrii comisiei ~i confirmat prin vot



de catre Senatul universitar.
(7) Pozitla de Presedinte comisie Senat este inrnrnpatibila cu pozitia de Presedinte al Senatului ~i cu calitatea de membru al Consiliului de Administratie
al universltatli.
(8) Presedintete Secretariatului General are titulatura de Secretar General al Senatului.

Art. 9. (1) Presedintele Senatului lmpreuna cu pre~edintii comisiilor Senatului constituie Biroul Senatului, entitate abilitata sa ia hotarari in numele
Senatului, in situatii care presupun decizii in regim de urgenta. Din Biroul Senatului face parte obligatoriu ~i un reprezentant al studentilor membri ai
Senatului. Daca prezenta acestuia nu este asigurata implicit prin pozitla de presedinte comisie, atunci acesta va fi desemnat de catre membrii
Senatulul-studenti, prin vot secret, din randurile lor.
(2) Hotararile Biroului Senatului se transtorma inhotarari ale Senatului inadouazeci ~i doua zi de la emiterea lor, daca pana atunci nu sunt anulate de
Senat. Toate hotaranle Biroului Senatului se supun validarii inplenul Senatului la proxima ~edinta de plen.
(3) Hotararile Biroului Senatului se transmit membrilor Senatului prin e-mail ~i publicare pe site in48 ore.

Art. 10.insituatli particulare, pe arii de competente care nu sunt acoperite de comisiile de specialitate,Senatul isi poate constitui comisii ad-hoc.

IV. FUNqlONAREA SENATULUI

Art. 11.(1) Activitatea Senatului se desfa~oara insedinte de plen, care pot fi ordinare -trei pe semestru- sau extraordinare -ori de cate ori este nevoie-,
in~edinte ale comisiilor de specialitate ~i ale Biroului Senatului.
(2) ~edintele de plen ale Senatului se convoaca de catre Presedintele Senatului, prin Secretariatul General al Senatului.
(3) Senatul universitar poate fi convocat ~i la solicitarea Rectorului sau la cererea acel putin 0 treime din membrii Senatului, convocarea efectuandu-se
totde catre Presedintele Senatului, prin Secretariatul general.
(4) ~edintele de Birou al Senatului se convoaca de catre Presedintele Senatului sau la cererea acel putin jurnatate dintre membrii Biroului.
(5) Sedlntele comisiilor de specialitate se convoaca de catre presedintele respectivei comisii, de catre Pre~edintele Senatului sau la cererea acel putln
jurnatate dintre membrii respectivei comisii.

Art. 12.(1) Convocarea sedintelor ordinare ale Senatului se face cu cel putin 5zile lucratoare inaintea datei tlnerli lor.
(2) Convocarea sedlntelor extraordinare ale Senatului, asedintelor Biroului Senatului, asedlntelor comisiilor de specialitate ~i acelor ad-hoc se face cu
cel putln 2zile lucratoare inaintea datei tinerii lor.
(3) Toate convorarile se fac prin e-mail. Suplimentar, Presedtntele Senatului poate decide convocarea ~i prin convocator cu semnaturl de luare la
cuno~tinta asupra convocarii ~i/sau prin sms.
(4) Convocarile sunt insotite de ordinea de zi ~i de materialele supuse dezbaterii. Netransmiterea materialelor 0 data cu convocarea da dreptul
membrilor Senatului sa solicite scoaterea de pe ordinea de zi asubiectelor la care ele se refera.

Art. 13.(1) ~edintele Senatului, ale Biroului Senatului, ale comisiilor de specialitate ~i ale comisiilor ad-hoc sunt, de regula, nepublice.
(2) Unele sedlnte pot fi declarate publice, daca Presedintele Senatului, respectiv pre~edintii comisiilor de specialitate sau ad-hoc, dupa caz, Ie cedars ca
atare, 0 data cu convocarea lor.
(3) La sedlntele Senatului, Biroului Senatului ~i comisiilor de specialitate sau ad-hoc, nepublice, pot participa, in calitate de invltati, la propunerea
pre~edintilor forurilor respective ~i cu aprobarea plenurilor lor, atunci cand ordinea de zi 0 justifica, ~i alte persoane: a1ti membri ai Senatului,
reprezentanti ai conducerii executive a universltatll, reprezentanti ai sindicatului, reprezentanti ai orqanizatiilor studentestl, reprezentanti ai
admlnistratiei publice locale ~ilsau centrale, reprezentanti mass-media, reprezentanf ai mediului socio-economic, etc.
(4) Presedintele Senatului poate participa la sedintele comisiilor de specialitate, respectiv ale comisiilor ad-hoc ale Senatului, fara drept de vot, in
comisiile din care nu face parte de drept.
(5) Un reprezentant al sindicatului reprezentativ -se considera sindicat reprezentativ sindicatul care are un nurnar de membri de peste 50 %din
nurnarul de anqajati-, desemnat de conducerea acestuia,are statut de invitat permanent la sedintele de Senat, fara drept de vot.
(6) Sedintele de plen ale Senatului suntinregistrate audio, pentru uz intern.

Art. 14.(1) Cvorumul sedmtelor Senatului, Biroului Senatului ~i al Comisiilor de specialitate sau ad-hoc este de 2/3 din totalul membrilor lor.
(2) Senatul, Biroul Senatului ~i Comisiile de specialitate sau ad-hoc iau deciziile cu majoritatea snnpla amembrilor prezenti, daca prin lege, Carta sau
alte reqlementarl nu este prevazuta 0 majoritate absoluta ori calificata.

Art. 1S.Votul inSenat, Biroul Senatului ~i comisiile de specialitate sau ad-hoc este deschis, daca prin lege, Carta sau alte reqlementari nu este prevazut
votu Isecret.

Art. 16.(1) Hotararile Senatului ~i ale Biroului Senatului, avizate juridic, se semneaza de catre Presedintele Senatului ~i de catre Secretarul general al
Senatului. Refuzul avizarii juridice trebuie motivat inscris de catre consilierul juridic al UPT desemnat pentru relatla cu Senatul.



(2) In cazul refuzului de avizare juridica, hotararile pot fi adoptate doar prin vot nominal ~i prin asumarea individuala a responsabilita!ii pentru
hotararea adoptata.
(3) Hotararile Senatului se transmit, spre luare la cuno~tin!a ~i aplicare / conformare, structurilor de conducere executiva din universitate, de la toate
nivelurile, sindicatului ~i orqanlzatlilor studentestl legal constituite din universitate, dupa caz.
(4) Hotararile Senatului se fac publice prin postare pe site-ul unlversitatli ~i prin publicare InBuletinullnformativ al Senatului, Intocmit trimestrial.

V. DESFASURAREA ~EDINTELOR SENATULUI

Art. 17. (1) ~edintele Senatului sunt conduse de Presedintele Senatului sau, In absente acestuia, In ordine de: Presedintele Comisiei pentru Strategie,
Presedlntele Comisiei pentru Resurse Umane, Presedintele Comisiei pentru Invatarnant. Presedintele Comisiei pentru Cercetare ~tiintifica~i rela!ia cu
mediul economic, Presedlntele Comisiei pentru Infrastructura~i Resurse Materiale, Presedlntele Comisiei pentru Resurse Financiare, Presedintele
Comisiei pentru Calitate ~i Etica profesionala, Presedintele Comisiei pentru Probleme SociaIe ~i mediul socio-economic, Pre~edintele Comisiei pentru
Imagine, Cultura, Sport ~i Turism, Presedlntele Comisiei pentru Relatii lnternatlonale, Secretarul general al Senatului.
(2) La inceputul flecarel ~edinte, presedintele de ~edin!a anunta prezenta. Daca cvorumul nu este intrunit, ~edinta se reproqrarneaza, de comun acord
cu majoritatea celor prezenti ,
(3) Lipsa de cvorum se poate constata ~i pe parcursul unei sedlnte, prin solicitarea de renumarare acelor prezenti, venita din partea oricaru i membru al
Senatului. inaceasta situatie, daca cvorumul nu poate fi restabilit In 15 minute, ~edinta se Incheie, urrnand af reluata din stadiul respectiv la 0 data ~i

ora stabilite de comun acord de majoritatea celor prezenti .

Art. 18. (1) Daca la inceputul ~edintei cvorumul a fost intrunlt, se constituie prezidiul sedintei din: Presedintele Senatului, Secretarul general al
Senatului, Presedintele Comisiei pentru Probleme Studentesti ~i presedlntii altor doua comisii, stabilite de plenul Senatului, Infunqie de subiectele
aflate pe ordinea de zi, prin vot punctual.
(2) incazulln care unul / mai multi dintre membrii prezidiului statua] de alin. (1) lipse~te / lipsesc, din prezidiu vor face parte:

a. Inlocul Presedintelui Senatului, presedintele uneia dintre comisii, Inordinea instituita prin art. 17,alin. (1)
b. In locul Secretarului general al Senatului ~i Presedintelui Comisiei pentru Probleme Studentesti, un membru al Secretariatului general,

respectiv al Comisiei pentru Probleme Studentesti, desemnat prin vot de catre membrii Secretariatului general, respectiv de catre membrii
Comisiei pentru Probleme Studente~ti

c. In locul presedintllor comisiilor stabi lite prin vot punctual Infunqie de ordinea de zi, cate un membru al respectivelor comisii, desemnat prin
vot de membrii acestora.

Art. 19.Se aproba ordinea de zi Informa initiala sau intr-o forma arnendata prin propuneri ale membrilor Senatului care intrunesc sufragiile majoritatii
simple amembrilor Senatului prezentl,

Art. 20. (1) Se parcurge ordinea de zi, punct cu punct, consernnandu-se discutlile ~i rezultatele votului In Procesul verbal al sedintei de Senat.
(2) Procesele verbale ale sedmtelor de Senat se elaboreaza Informat electronic si sunt accesibile oricarui membru al comunitatii academice, pe baza de
cerere scrisa, depusa la Registratura UPT, In vederea aprebaru de catre Presedintele Senatului. Ierrnenul incare Presedintele Senatului este obligat sa
se pronunte asupra cererii este de doua zile lucratoare,
(3) Procesele verbale ale sedintelor de senat vor fi transmise prin e-mail tuturor membrilor Senatului ~i vor fi validate la Inceputul proximei ~edinte de
senat.

Art. 21. (1) inordinea de zi pot fi cuprinse inclusiv interpelari la adresa conduceri i Senatului ~i / sau la adresa uneia sau mai multora dintre persoanele
cu functii executive Inuniversitate.
(2) Persoanele interpelate au obllqatla de araspunde fie pe loc, verbal, fie In scris, prin intermediul Registraturii,lntr-un termen de cinci zile lucratoare
de la data tnterpelarii,
(3) Raspunsurile Inscris vor fi transmise membrilor Senatului prin e-mail ~i prezentate plenului Senatului la proxima ~edin!a de dupa receptionarea lor,
de catre presedinrele de ~edinta.

(4) incazulln care Senatul consldera raspunsurln scris nesatlsfacator, el poate cere prezenta persoanei interpelate la urrnatoarea ~edin!a de plen,
pentru explicatii suplimentare.

VI. ADOPTAREA HOTARARILOR SENATULUI

Art. 22. Proiectele de hotarari ale Senatului se initiaza de catre Rector, de catre Comisiile de specialitate ale Senatului, de catre Consiliul de
adrninistratle al universitatii, de catre Comitetul Director al universltatii, fie de catre un membru sau grup de membri ai comunitatii academice.
Proiectele initiate de catre Comitetul Director ori de catre un membru sau grup de membri ai comunitati i academice trebuie asumate ~i transmise



Senatului, de catre Rector, Consiliul de adrninistratle sau 0 comisie de specialitate aSenatului.

Art. 23.Forma initlatorului -vers, 0- pentru proiectele de hotarari ale Senatului se transmite de catre respectivul initiator Secretariatului general al
Senatului.

Art. 24.(1) Proiectele de hotarari ale Senatului, initiate sau asumate (Tn conditiile precizate de art. 22) de catre Comisiile de specialitate ale Senatului,
sunt transmise de ratre Secretariatul general al Senatului, cu acceptul Presedintelui Senatului,Consiliului de adrninlstratle al universitatll, cu solicitarea
de a-~i exprima punctul de vedere ~i, eventual, de aface propuneri de amendamente,intr-untermen de maxim zece zile lucratoate.
(2) Netransmiterea de catre Consiliul de adrninistratie, la Secretariatul general al Senatului, a punctului de vedere ~i, eventual, a propunerilor de
amendare, ln termenul fixat, echivaleaza cu un punet de vedere favorabil ~i cu lipsa orkarel propuneri de amendament.
(3) Secretariatul general al Senatului transmite punctul de vedere ~i eventualele propuneri de amendamente ale Consiliului de adrnlnistratie, respectiv
agreerea tacita de catre acesta aproiectului, Comisiei/Comisiilor de specialitate de profil a/ale Senatului, lnltiatoru' proiectului.
(4) Comisia/Comisiile de specialitate de profil a/ale Senatului analizeaza punctul de vedere ~i eventualele propuneri de amendamente ale Consiliului de
adrninlstratie, genereaza verso 1 a proiectului ~i 0 transmite Secretariatului general. Versiunea 1 a proiectului este transrnlsa spre informare ~i

Consiliului de admlnstratie.
(5) Secretariatul general, cu acceptul Presedlntelul Senatului, transmite versiunea 1aproiectului catre toti membrii Senatului, cu solicitarea de a-~i

exprima punctul de vedere ~ i, eventual, de aface propuneri de amendare, lntr-un termen de cinci zile lucratoare.
(6) Netransmiterea de catre membrii Senatului, la Secretariatul general al Senatului, a punctuiui de vedere ~i, eventual, a propunerilor de
amendamente, In termenul flxat, echivaleaza cu un punct de vedere favorabil ~i cu lipsa oricarei propuneri de amendament.
(7) Secretariatul general al Senatului transmite punctele de vedere ~i eventualele propuneri de amendamente ale membrilor Senatului, respectiv
agreerea tadta de catre acestla aproiectului, Comisiei/Comisiilor de specialitate de profil a/ale Senatului.
(8) Comisia/Comisiile de specialitate de profil a/ale Senatului analizeaza punctele de vedere ~i eventualele propuneri de amendamente ale membrilor
Senatului,genereaza versiunea 2aproiectului ~i 0 transmite Secretariatului general.
(9) Secretariatul general, cu acceptul Presedlntelui Senatului, transmite versiunea 2a proiectului, atunci cand acesta este indus de Presedinte pe
ordinea de zi, catre toti membrii Senatu lui, In ziua convocarii sedintel de Senat. Versiunea 2aproiectului este transmisa spre informare ~i Consiliulu i de
adminlstratie,
(10) Inplenul Senatului, presedlntele de ~edinta asigura, mai Tntai, posibilitatea unor dezbateri generale asupra proiectului, apoi parcurge proiectul
articol cu articol, asiqurand posibilitatea dezbaterilor ~i arnendarilor la acest nivel ~i, qenerand, astfel, pas cu pas, versiunea 3aproiectului. La ~edinta

de Senat poate fi invitat un reprezentant al Consiliului de admlnlstratle (nemembru al Senatului) pentru ainforma Senatul asupra punctului de vedere
al Consiliului de Administratie cu privire la amendamentele formulate. In final, presedintele de ~edinta supune la vot proiectul cu amendamentele
votate, In ansamblul sau -adlca:versiunea 3-.

Art. 25. (1) Proiectele de hotarari ale Senatului initiate de Consiliul de administrane al universitatii sunt transmise de catre Secretariatul general al
Senatului, cu acceptul Presedintelui Senatului, Comisiei/Comisiilor de specialitate de profil a/ale Senatului, cu solicitarea de a-~i exprima punctul de
vedere ~ i eventual de apropune amendamente proiectului, intr-un termen de maxim zece zile lucratoare.
(2) Netransmiterea de catre Comisia/Comisiile de specialitate a/ale Senatului, la Secretariatul general al Senatului,apunctului de vedere ~i, eventual, a
propunerilor de amendamente, Tn termenul flxat, echivaleaza cu un punct de vedere favorabil asupra proiectului ~i cu lipsa orkarei propuneri de
amendament.
(3) Secretariatul general al Senatului transmite punctul de vedere ~i eventualele propuneri de amendamente ale Comisiei/Comisiilor de specialitate
a/ale Senatului, respectiv agreerea tacita de catre acestea aproiectului, catre Consiliul de Administratie, initiatorul proiectului.
(4) Consiliul de adrninistratie analizeaza punctul de vedere ~ i eventualele propuneri de amendamente ale ComisieilComisiilor de specialitate a/ale
Senatului, qenereaza verso1 a proiectului ~i 0 transmite Secretariatului general. Versiunea 1 a proiectului este transmlsa spre informare ~i

Comisiei/Comisiilor de specialitate a/ale Senatului.
(5) Secretariatul general, cu acceptul Presedinteiui Senatului, transmite versiunea 1aproiectului catre toti membrii Senatului, cu solicitarea de a-~i

exprima punctul de vedere ~i , eventual, de aface propuneri de amendare, lntr-un termen de cinci zile lucratoare.
(6) Netransmiterea de catre membrii Senatului, la Secretariatul general al Senatului, a punctului de vedere ~i, eventual, a propunerilor de
amendamente, lntermenul fixat, echivaleaza cu un punct de vedere favorabil ~i cu lipsa orirarei propuneri de amendament.
(7) Secretariatul general al Senatului transmite punctele de vedere ~i eventualele propuneri de amendamente ale membrilor Senatului, respectiv
agreerea tadta de catre acestia aproiectului, Consiliului de adminlstratie,lncalitate de initiatoraproiectului.
(8) Consiliul de adrnnistratle analizeaza punctele de vedere ~i eventualele propuneri de amendamente ale membrilor Senatului, genereaza versiunea 2
aproiectului ~i 0 transmite Secretariatului general.
(9) Secretariatul general, cu acceptul Presedintelui Senatului, transmite versiunea 2a proiectului, atunci cand acesta este indus de Presedinte pe
ordinea de zi, catre toti membrii Senatului, In ziua convocarii ~edintei de Senat.

(10) Inplenul Senatului, presedintele de ~edinta asigura, mai Tntai, posibilitatea unor dezbateri generale asupra proiectului, apoi parcurge proiectul



articol cu articol, asigurand posibilitatea dezbaterilor ~i formularii de amendamente la acest nivel ~i, qenerand, astfel, pas cu pas, versiunea 3 a
proiectului. La ~edin!a de Senat poate fi invitat un reprezentant al Consiliului de admlnistratie (nemembru al Senatului) pentru a informa Senatul
asupra punctului de vedere al Consiliului de Administra!ie cu privire la amendamentele formulate. In final, presedlntele de ~edin!a supune la vot
proiectul cu amendamentele votate, lnansamblul sau -adica:versiunea 3-.

VII. ORGANIZAREA ~I FUNqlONAREA COMISIILOR SENATULUI

Art. 26. (l) Sedlntele Comisiilor Senatului se convoaca potrivit art. 11 (5) din prezentul reqularnent, ori de rate ori se consldera necesar. Membrii
comisiei pot conveni ~i asupra unor modalita!i specifice proprii pentru realizarea convodrll.
(2) Atribu!iile specifice comisiilor, rezultate din exercitarea atribunfor generale ale Senatului UPT -consemnate Inart. 5-sunt prezentate Tn anexele
1-12, parte integranta din prezentul regulament.
(3) ~edintele Comisiei sunt conduse de catre Presedlntele Comisiei sau, Inabsenta acestuia, de catre un altmembru al comisiei, dintre eel prezentl.
recomandat de catre presedintele comisiei ~i validat prin vot de catre membrii comisiei sau stabilit prin vot deschis de catre acestla,
(4) In urma desfa~urarii sedlntei fiecarei comisii se realizeaza 0 minuta, care consernneaza Tn rezumat deciziile luate. actiunile care trebule Intreprinse,
responsabilii de actlune ~i terrnenele de rezolvare.
(5) In cazuri exceptionale se admite participarea online la sedlntele comisiei, pentru membrii afla!i Inmomentul respectiv lnalta locatie geografica.
(6) In cazuri exceptlonale. pentru luarea unor dedzii simple, se poate utiliza ~i votul prin e-mail din partea membrilor comisiei, fara amai fi necesara
convocarea unei ~edin!e tradltlonale.
(7) Pentru eficientizarea dezbaterilor, la 0 problema aflata ln dlscutle, flecare membru al comisiei T~i poate exprima propunerea/opinia/ideea
respectand 0 limita de timp aprcbata lncadrul ~edintei la Tnceputul dezbaterilor. In timpul exprimarll opiniei se interzice intreruperea vorbitorului. Prin
exceptie, intreruperea 0 poate face doar conducatorul de ~edinta, In cazul depa~irii timpului alocat sau daca vorbitorul nu face referlre stricta la
problema pusa Tn discutie. In cazul nerespectarf repetate amodalitatii regulamentare de exprimare aopiniilor, presedtntele de ~edinta poate decide
suspendarea ~edintei ~i reprogramarea acesteia.

VIII. DREPTURILE $1 OBLIGATIILE MEMBRILOR SENATULUI

Art. 27. (1) Membrii Senatului au dreptul de acces la orice lntorrnatli sau documente neclasificate ale universita!ii, respectiv necontldentiale, conform
legii, la nivel de persoana, precum ~i de aface copii de uz intern ale acestor documente, daca ele privesc chestiuni care cad lncornpetenta Senatului.
(2) Sclidtarile de documente sau informatii se pot face atat direct, ln timpul ~edintelor de senat I Birou al Senatului sau alucrarilor comisiilor, cat ~i in
scris.lnarnbele situatii, documentele ~il sau informatille se vor comunica lnscris, in timpul eel mai scurt posibil, ln interiorul unui terrnen de sapte zile
iucratoare,
(3) Dreptulla informare al membrilor Senatului poate fi refuzat (cu motivarea acestei decizii) Tn cazurile care implica violari ale secretului profesional
sau divulgarea de informatii cu caracter personal, conform legii.
(4) Membrii Senatului se supun rigorilor comune ale legislatiei privind lucrul cu informatii c1asificate ~i cu informatii confidentiale privitoare la persoane
~i pastrarea secretului profesional.

Art. 28. (1) Membrii Senatului au obligatia de afurniza Secretariatului general al Senatului 0 adresa de e-mail ~i un numar de telefon mobil, proprii.
(2) Toate comunicarile oficiale ale Senatului cu membrii Senatului se vor face prin e-mail, respectiv cu ajutorul telefonului mobil.

Art. 29. (1) Membrii Senatului au dreptul ~i obligatia de a participa la toate fazele procesului decizional al Senatului, precum ~i de a participa la
~edintele Senatului ~i ale comisiilor carora Ie apartin. Aceste obligatii preced celelalte obligatii de serviciu din cadrul universitatii, altele decat cele
didactice.
(2) Membrii Senatului - cadre didactice Tsi vor fixa orarele activitatilor de predare ~i cercetare astfel Tncat ele sa nu interfereze cu calendarul fixat in
prealabil pentru activitatile Senatului ~i comisiilor de specialitate ale Senatului din care fac parte.
(3) Membrilor Senatului - studenti Ie vor fi motivate absentele datorate activita!ilor Senatului ~i comisiilor de specialitate din care fac parte, pe baza
unei adeverinte semnate de pre~edintele de ~edinta.

(4) Incazul absentarii de la activitatile Senatului, membrii Senatului au obligatia de anotifica prin e-mail sau sms transmis catre Secretarial general,
motivele obiective ale absentarii.

Art. 30. Membrii Senatului au dreptul sa propuna Senatului luarea Tn discutie aoricaror probleme pe care Ie considera de interes pentru universitate, Tn
conditiile prezentului Regulament.

Art. 31. Membrii Senatului au dreptul de a interpela Tn scris organele ~i structurile Senatului, Consiliul de Administra!ie sau alte
departamente/compartimente/servicii ale universita!ii ~i de aobtine Tn scris raspunsurile solicitate, Tn termen de cinci zile lucratoare, cu condi!ia ca



lnterpelarile formulate sa fie lnsusite de catre Comisia de specialitate de profil aSenatului.

Art. 32. Membrii Senatului au dreptul de ase exprima neingradit, inSenat ~i inafara sa, asupra orkaror probleme, cu obliqatla de arespecta valorile
universitatii, legile, Carta universitatii, Codul de etica si deontologie al universitatii ~i prezentul regulament ~i de anu incalca in niciun fel libertatile ~i

drepturile celorlalli membri ai comunitalii academice.
(2) Mandatul de membru al Senatului se exerdta fara nici 0 constranqere.

IX. SANqlUNI APUCABILE MEMBRILOR SENATULUI

Art. 33. La acumularea unui nurnar de 4absente nemotivate intr-un an universitar de la lucrarile Senatului sau ale Biroului Senatului sau ale comisiei
din care face parte, Secretariatul General al Senatului va informa aleqatorli pe care membrul Senatului absent ii reprezinta, asupra sltuafiei ivite.

Art. 34. (1) In cazul inregistrarii de abateri de la legislatie sau de la prezentul regulament, la solicitarea scrisa aunui nurnar de 1/3 dintre membrii unei
Comisii de specialitate aSenatului, se poate introduce 0 motlune de revocare aPresedintelui respectivei comisii.
(2) Motiunea de revocare aunui Presedinte de comisie de specialitate aSenatului se supune la vot inplenul urmatoarei sedinte de plen aSenatului. Au
drept de vot doar membrii respectivei comisii. Motiunea se adopta cu 0 majoritate abseluta amembrilor comisiei.

Art. 35. (1) In cazul inregistrarii de abateri de la leqlslatie sau de la prezentul regulament, la solicitarea scrisa aunui numar de 1/3 dintre membrii
Senatului, se poate introduce 0 motiune de revocare aPresedntelui Senatului.
(2) Motiunea de revocare aPresedintelui Senatului se supune la vot inplenul Senatului ~i se adopta cu 0 majoritate absolute amembrilor Senatului.

X. DISPOZITII FINALE

Art. 36. Prezentul regulamenta fostaprobatin ~edinta Senatului UPT din data de 07.04.2016 ~i intra invigoare la data de 08.04.2016.



Anexa 1

ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU STRATEGIE
ASENATULUI UNIVERSITATII POLITEHNICA TIMI$OARA

Atributiile Comisiei pentru Strategie aSenatului UPT, inconformitate cu art. 5din prezentul regulament sunt:

(1) genereaza propuneri de metodologii, regulamente, proceduri ~i amendamente asociate cu planurile de dezvoltare lnstltutionaia ale UPT;
(2) dezbate, face amendamente ~i propune Senatului aprobarea planului strategic de dezvoltare institutionala, pornind de la proiectele propuse de
Rector;
(3) dezbate, face amendamente ~i propune Senatului aprobarea planurilor operationale, pornind de la proiectele propuse de Rector;
(4) dezbate, face amendamente ~i propune Senatului aprobarea metodologiilor ~i regulamentelor privind organizarea ~i funqlonarea universitatii,
pornind de la proiecte proprii sau de la proiecte elaborate de Consiliul de adrninistratie;
(5) analizeaza ~i propune spre aprobarea Senatului criteriile ~i indicatorii de performanta rnanaqeriala care urmeaza sa fie inclu~i in contractuI de
management dintre Senat si Rector;
(6) analizeaza ~i propune spre aprobarea Senatului condltllle incare Rectorul poate fi demis de catre Senatul universitar, care urmeaza sa fie incluse in
contractuIde management dintre Senat si Rector;
(7) realizeaza rapoarte de monitorizare ~i de control aactivitatii conducerii executive ~i aConsiliului de adrnlnlstratie, care sunt prezentate periodic ~i

discutate inSenatul universitatii, pe domeniul de cornpetenta al comisiei;
(8) dezbate, anallzeaza ~i face Senatului propuneri cu privire la strategia de infiintare sau desfiintare de facultati, respectiv de lnfiintare, divizare,
comasare sau desfiintare de departamente ~i alte unitati structurale interne ale UPT;
(9) analizeaza ~i propune aprobarli Senatului strategiile de lnfiintare de noi programe de studii ~i de incheiere aacelor programe de studii care nu se
mai incadreaza inmisiunea universitatii ~i/sau nu mai sunt de interes pentru societate;
(10) supervlzeaza ~i evalueaza organizarea ~i desfa~urarea concursului de admitere
(11) analizeaza raportul anual al Rectorului ~i reatzeaza referatul de specialitate pe domeniile sale de competenta. invederea validanl de catre Senata
acestui raport;
(12) analizeaza ~i face Senatului propuneri cu privire la strategia de resurse umane auniversitatii;
(13) anahzeaza ~i propune Senatului aprobarea infiintarii de catre universitate, singura sau prin asociere, de sodetati, funcatil, asociatii, unitati de
invatamant preuniversitar, la propunerea organismelor abilitate legal, cu respectarea prevederilor legale;
(14) analizeaza ~i propune Senatului aprobarea forrnarll de consortii, respectiv fuziuni cu alte universitati, la propunerea organismelor abilitate legal ~i

cu respectarea prevederilor legale;
(15) analizeaza ~i propune Senatului aprobarea afilierii unlversitatll la organisme academice ~i profesionale natlonale ~i internationaie, la propunerea
organismelor abilitate legal;
(16) lndeplineste alte atributii specifice stabilite de catre Senat sau la solicitarea Presedintetui Senatului UPT, indomeniile sale de competenta



Anexa 2

ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU RESURSE UMANE
ASENATULUI UNIVERSITATII POLITEHNICA TIMI$OARA

Atributiile Comisiei pentru Resurse Umane aSenatului UPT, Inconformitate cu art. 5din prezentul regulament sunt:

(1) analizeaza ~i genereaza propuneri de metodologii, regulamente, proceduri ~i amendamente privind cariera, drepturile ~i obligatii1e personalului
angajat al UPT;

(2) dezbate, face amendamente ~i propune Senatului spre aprobare metodologiile ~i regulamentele privind organizarea ~i desfa~urarea

activitatilor/proceselor legate de Resursa Umana, pornind de la proiecte proprii sau de de la proiectele propuse de Consiliul de Administratie;

(3) analizeaza ~i propune spre aprobarea Senatului criteriile ~i indicatorii de perforrnanta pentru membrii comunitatii academice;

(4) realizeaza rapoarte de monitorizare ~i de control aactivitatii conducerii executive ~i aConsiliului de adrnlnistratie, care sunt prezentate periodic ~i

discutate InSenatul universitatii, pe domeniul de cornpetenta al comlslel;

(5) anallzeaza, dezbate, qenereaza ~i propune Senatului spre aprobare proiecte de regulamente si metodologii privind grilele pentru ocuparea
funqiilor din domeniul nedidactic ~i didactic ~i al functlilor de conducere din universitate;

(6) dezbate, face amendamente ~i propune Senatului spre aprobare normele de Intocmire astatelor de funqii ale personalului didactic, de cercetare,
didactic auxiliar ~i nedidactic, pornind de la propunerea Consiliului de administratle:

(7) dezbate, face amendamente ~i propune Senatului spre aprobare proiecte privind criteriile ~i metodologiile de ocupare aposturilor didactice ~i de
cercetare, de prelungire aactivitatii dupa varsta de pensionare, de conferire acalitatii de profesor emerit ~i de acordare aqradatillor de merit, stabilite
din initiative proprii sau pornind de la propunerile Consiliului de adrninistratie:

(8) analizeaza dosarele de gradatii de merit ale cadrelor didactice ~i cercetatorllor, modalitatea de acordare apunctajelor ~i propune Senatului UPT
aprobarea sau respingerea arordaril de qradatii:

(9) analizeaza propunerile pentru gradatii de merit ale personalului didactic auxiliar ~i nedidactic, transmise de Consiliul de Administratie, pe baza
documentelor justificative ~i apunctajelor obnnute ~i propune Senatului UPT aprobarea sau respingerea arnrdarli de gradatii;

(10) analizeaza propunerile de sanqlonare apersonalului cu perforrnante profesionale slabe, pornind de la propunerile Consiliului de adrnlnlstratle,
face amendamente ~i Ie transmite Senatului UPT spre validare;

(11) Indeplineste alte atributii specifice stabilite de catre Senat sau la solicitarea Presedintelui Senatului UPT, Indomeniile sale de competenta,



Anexa 3

ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU iNVATAMANT
ASENATULUI UNIVERSITATII POLITEHNICA T1MI$OARA

Atributiile Comisiei pentru Invatamant aSenatului UPT,inconformitate cu art. 5din prezentul regulament sunt:

(1)partkipa la elaborarea, adoptarea ~ i amendarea Cartei universitare;
(2) dezbate ~i propune spre aprobarea Senatului metodologiile ~i regulamenteleprivind organizarea ~i functonarea universita!i i, pe domeniile sale de
competenta, pornind de la proiectele proprii saude la proiecte elaborate de Consiliul de adrninistratie:
(3) centroleaza activitatea Rectorului ~i aconducerii executive pe domeniul sau de competenp:
(4) realizeaza rapoarte de monitorizare ~i de control aactivita!ii conducerii executive ~ i aConsiliului de adminlstratie, care sunt prezentate periodic ~ i

discutate inSenatul universita!ii, pe domeniul sau de comoetenta,
(5) dezbate oportunitatea de infllntare sau desfllntare de faculta!i ~i de tnflintare, divizare, comasare sau destuntare de departamente ~i alte unita!i
structural interne, din punctul de vedere al activita!ii de inva!amant,facand Senatului reccmandan de aprobare/respingere;
(6) anal izeaza oportunitatea ~i propune Senatului aprobarea/respingerea infiintarii de noi programe de studii ~i incheiereaacelor programe de studii
care nu pot fi sustinute la un nivel de ca litate corespunzator ~i!sau sunt ineficiente financiar, la propunerea organismelor abilitate legal;
(7) real izeaza un referat pe domeniul sau de competenta,invederea validarii raportulu i anual al Rectorului cu privire la starea universitatii:
(8) dezbate, amendeaza ~i propune Senatului spre aprobare normele de dimensionare aformani lor de studiu, pornind de la propunerea Consiliu lui de
administratie, cu respectarea standardelor de calitate ale ARACIS ~ i aprobate de minister;
(9) dezbate ~i propune Senatului spre aprobare normele de intocmireastatelor de funqii ale personalului didactic, de cercetare, didactic auxiliar ~ i

nedidactic, pornind de la propunerea Consiliului de administratie, prin aprobarea acestora in forma initiala sau cu amendamente, in colaborare cu
Comisia de Resurse umane ~i Comisia de resurse financiare;
(10)dezbate ~i propune Senatului spre aprobare metodologia de cuantificare inore conventionale atuturor activita!ilor cuprinse innorma didactica, in
funqie de programul de studii, de profil ~i de specializare,incolaborare cu Comisia de Resurse umane ~i Comisia de resurse financiare;
(11) elaboreaza ~i propune Senatului spre aprobare metodologia dupa care universitatea poate decide rnentinerea calita!ii de titular in invatamant
~i/sau in cercetare, pe baza evaluaril anuale aperforrnantelor academice, dupa indeplinireavarstei de pensionare, in cazul in care universitatea nu
poate acoperi norme cu titular,incolaborare cu Comisia de Resurse umane ~i cu Comisia de resurse financiare;
(12)anal izeaza dosarele de grada!ii de merit ale cadrelor didactice din UPT ~i modalitatea de acordare apunctajelor, din punct de vedere al cuantificarii
activita!ii didactice ~i propune Senatului UPT aprobarea/respingerea arordarli de qradatli;
(13) lndeplineste alte atributil specifice stabil ite de catre Senat sau la solicitarea Presedintelui Senatului UPT,indomeniile sale de competenta.



Anexa4

ATRIBUTlIlE COMISIEI PENTRU CERCETARE ~TIINTIFICA ~I RElATIA CU MEDIUl ECONOMIC ASENATUlUI UNIVERSITAyIl POllTEHNICA
T1MI$OARA

Atributiile Comisiei pentru Cercetare ~tiintifica ~i relaua cu mediul economic aSenatului UPT, In conformitate cu art. 5din prezentul regulament sunt:

(1) dezbate, qenereaza ~i propune aprobarf Senatului metodologii, regulamente, proceduri ~i amendamente asociate cu cercetarea ~tiintifica ~i relatia
cu mediul economic InUPT;

(2) dezbate. face studii, analize, audituri ~i controale asupra oricarui segment de activitate din universitate ~i aoricarei entitati -funqionale sau de
conducere -din cadrul universitatii In domeniile sale de competenta,

(3) controleaza activitatea Rectorului ~i aconsiliului de administratie Indomeniile sale de competenta,

(4) analizeaza ~i realizeaza un referat In vederea validarii raportului anual al Rectorului cu privire la starea unlversitatli, In domeniile sale de
cornpetenta:

(5) dezbate normele de Intocmire astatelor de funqii ale personalului de cercetare, pornind de la propunerea Consiliului de adrnlnlstratie, propune
amendamente ~i Ie transmite Senatului spre aprobare;

(6) analizeaza ~i propune spre aprobarea Senatului statele de functil ale personalului de cercetare;

(7) dezbate criteriile pentru metodologiile de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare ~i Ie propune Senatului spre aprobare;

(8) anallzeaza dosarele de gradatii de merit ale cadrelor didactice din UPT ~i modalitatea de acordare apunctajelor, din punet de vedere al cuantificarii
activitatii de cercetare ~i propune Senatului UPT aprobarea/respingerea acordarii de qradatll:

(9) analizeaza ~i propune Senatului spre aprobare metodologia de concurs ~i rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic ~i de
cercetare;

(10) reallzeaza studii cu privire la activitatea de cercetare desfa~urata de resursa urnana aUPT, In conformitate cu reqlernentarile In vigoare ~i conform
metodologiei existente;

(11) analizeaza ~i propune Senatului spre aprobare Infiintarea, pe perioada determlnata ~i pe proiecte, a unor unitati de cercetare distincte sub
raportul bugetului de venituri ~i cheltuieli, care au autonomie ~i statute proprii, la propunerea organismelor abilitate legal;

(12) analizeaza ~i propune Senatului spre aprobare Infiintarea de catre universitate, singura sau prin asociere, aunor societati comerciale, fundatii sau
asociatii In domeniul certetarli, la propunerea organismelor abilitate legal;

(13) anallzeaza activitatea de cercetare acandidatilor propus' pentru acordarea titlurilor onorifice ale universitatii de "PROFESORONORIFIC", "DOCTOR
HONORIS CAUSA" ~i altele;

(14) indeplineste alte atributil specifice stabilite de catre Senat sau la solicitarea Presedintelui Senatului UPT, Indomeniile sale de cornpetenta,



Anexa 5

ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU INFRASTRUaURA ~I RESURSE MATERIALE ASENATULUI UNIVERSITATII POLITEHNICA T1MI$OARA

Atrlbutlile Comisiei pentru Infrastructura ~i resurse materiale aSenatului UPT,inconformitate cu art.5din prezentul regulament sunt:

(1) dezbate, genereaza ~i propune Senatului aprobarea de planuri strateg ice, operationale, metodologii, regulamente, proceduri ~i amendamente
asociate cu infrastructura, patrimoniul ~i resursele materiale ale UPT;

(2) efectueaza studii, analize, auditu ri ~i controale asupra orlcaru l segment de activitate din universitate ~ i a orkarel entitati, funqlonale sau de
conducere,indomeniul infrastructurii, patrimoniului ~i aresurselor materiale ale UPT;

(3) dezbate, face amendamente ~i propune Senatului aprobarea de planuri strategice, operationale, regu lamente, metodologii ~i proceduri in
domeniile de competenta ale comisiei, pornind de la proiectele propuse de Rector sau de Consiliul de adrninlstratie:

(4) analizeaza ~i urmareste modul de organizare ~i gestionare a infrastructurii, patrimoniu lui ~i a resurselor materia Ie din universitare, conform
principiului descentralizarii ~i subsidiaritatii,aaltor principii ~ i reqlementari invigoare ~i tntocrneste, dupa caz, rapoarte care sunt prezentate inSenatul
universitatii;

(5)analizeaza ~i urmareste dezvoltarea infrastructurii ~i suprastructurii informatice aUPT, respectiv exploatarea acesteia la nivelul universitatii, precum
~ i activitatea Consiliului de Strategie ~i Coordonare IT&C al UPT, conform reqlernentarllor in vigoare, ~i intocmeste, dupa caz, rapoarte care sunt
prezentate inSenatul universitatii;

(6) controleaza activitatea Consil iului de Strategie ~i Coordonare IT&C al UPT ~i/sau a altor structuri cu atrlbutii in implementarea strategiilor de
dezvoltare ainfrastructurii UPT;

(7) dezbate, face amendamente ~i propune Senatului spre aprobare acordarea prin contract a dreptului de administrare ~i folosire a bunurilor
patrimoniale ale UPT societatilor comerciale sau asooatiilor in care universitatea are calitatea de asociat sau actionar, ori fundatlilor in care
universitatea are calitatea de fondator, la propunerea organismelor abilitate legal;

(8) real lzeaza rapoarte de monitorizare ~i de control aactivitatii conducerii executive ~ i aConsiliulu i de adrnlnistratie, care sunt prezentate periodic ~i

discutate inSenatul universltatil, pe domeniile de cornpetenta ale comisiei;

(9) analizeaza ~i propune spre aprobarea Senatului criteriile ~i indicatorii de performanta rnanaqeriala ~i dezvoltare in domeniile de competenta ale
comisiei, care urrneaza sa fie inclu~i incontractuIde management dintre Senat ~i Rector;

(10) analizeaza Raportul anual al Rectorului ~i reelizeaza referatul de specialitate pe domeniile de competenta ale comisiei, invederea validarii de catre
Senat aacestui raport;

(11) Indeplineste alte atributii specifice stabilite de catre Senat sau la solicitarea Presedlntelui Senatului UPT, indomeniile sale de cornpetenta.



Anexa 6

ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU RESURSE FINANCIARE
ASENATULUI UNIVERSITATII POLITEHNICA TIMI$OARA

Atrlbutille Comisiei pentru Resurse financiare aSenatului UPT, inconformitate cu art. 5din prezentul regulament sunt:
(1) qenereaza propuneri de amendamente privind modificarea Cartei Universitare,indomeniile sale de rompetenta.
(2) analizeaza ~i propune amendamente privind structura,organizarea ~i functionarea UPT, indomeniile sale de cornpetenta;
(3) analizeaza ~i propune amendamente la planul strategic de dezvoltare institutionala ~i planurile operationale pornind de la proiectele propuse de
Rector, indomeniile sale de rompetenta
(4)analizeaza ~i propune amendamente la proiectul de buget anual, pornind de la propunerea Consiliulu i de administratie;
(5) propune Senatului plafoane pentru operatiunlle financiare desfasurate de universitate, inconformitate cu legislatia invigoare;
(6) analizeaza ~ i face propuneri pentru metodologii ~i regulamente privind organizarea ~i functonarea universitatii indomeniul gestiunii ~i util izarii
resurselor financiare, pornind de la proiecte proprii sau de la proiecte elaborate de Consiliul de administratle:
(7) controleaza activitatea Rectorului ~ i aconduceri i executive indomeniul gestiunii ~i utillzaril resurselor financiare;
(8) realizeaza rapoarte de monitorizare ~i de control aactivitati i conducerii executive ~ i aConsiliului de adrninlstratie, care sunt prezentate period ic ~ i

discutate inSenatul universitatii, stand la baza rezoluti llor acestuia,indomeniul resurselor financiare;
(9) analizeaza ~i propune amendamente la stabil irea numarului posturilor pentru personalul didactic ~ i de cercetare auxiliar, infunctie de bugetul ~i

specificul institutiei, al facultati i,al departamentului sau al ~colii doctorale;
(10) analizeaza din punct de vedere al oporturatatii financiare ~i propune Senatu lui spre aprobare proiectele de cooperare sau asociere pe plan national
~ i international, care implica participarea finandara a universitati i, respectiv lnfllntarea, pe perioada deterrninatasl pe proiecte, a unor unitali de
cercetare distincte sub raportul bugetului de venituri ~i cheltuieli, care au autonomie ~i statute proprii;
(11) analizeaza din punct de vedere al oportunitati' financiare ~i propune Senatului spre aprobare infiinlarea de catre universitate, singura sau prin
asociere, de societati,fundatli ,asooatn, unitati de invatamant preuniversitar, conform prevederilor legale;
(12) analizeaza din punct de vedere al oportunitatii financiare ~i propune Senatului spre aprobare formarea de consorn, respectiv fuziunea cu alte
universitati;
(13) analizeaza din punct de vedere al oportunitatii financiare ~i propune Senatului spre aprobare acordarea prin contract adreptului de administrare ~i

folosire abunurilor patrimoniale scdetatilor comerciale sau asociatlilor incare universitatea are calitatea de asociat sau actlonar. ori fundatlilor incare
universitatea are calitatea de fondator;
(14) lndeplineste orice alte atributi i atunci cand considera ca se afla infata unei situatii de forta majora, indomeniile sale de competenta;
(15) lndeplineste alte atributii specifice stabilite de catre Senat sau la solicitarea Presedlntelui Senatului UPT,in domeniile sale de competenta



Anexa 7

ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU PROBLEME STUDENTE~TI

ASENATULUI UNIVERSITATII POLITEHNICA TIMI$OARA

Atributi ile Comisiei pentru Probleme studentesf: aSenatului UPT,lnconformitate cu art. 5din prezentul regulament sunt:

(1) dezbate ~i propune Senatului adoptarea Codulu i universitar al drepturilor ~ i obliqanilor studentului, cu respectarea prevederilor Codulu i national al
drepturilor ~ i obligatiilor studentului, pornind de la un proiect propriu sau de la un proiect elaborat de Consiliul de administratie:

(2) realizeaza rapoarte de monitorizare ~i de control aactivitatii conducerii executive ~i aConsiliului de adrninlstratle, care sunt prezentate periodic ~i

discutate TnSenatul universitatii, pe domeniile de cornpetenta ale comisiei;

(3) anal izeaza raportul anual al Rectorului ~i realizeazareferatul de specialitate pe domeniile sale de cornpetenta. invederea validarii de catre Senat a
acestui raport;

(4) elaboreaza, propune Senatului spre adopta re ~ i contribuie la stabilirea normelor privind strategia de dezvoltare astudentiior din UPT;

(5) rolaboreaza cu organizatiile studentestl din UPT ~i Consil iul de Admlnlstratie al UPT Tn vederea corectei reprezentari atuturor studentllor dinUPT;

(6) dezbate toate documentele primite de la Senatul UPT,dupa care emite 0 rezolutie ce va fiTnaintata Senatului UPT spre aprobare;

(7) controleaza activitatea structurilor din UPT,carevizeaza aspecte privind studentli:

(8) analizeaza solldtarile/planqerlle primite de Senatul UPT care vizeaza studentii, facand recomandari Senatului Tn conformitate cu leqislatia ln
vigoare;

(9) indeplinesteorice alte atributli care vizeaza studentii, atunci cand ronsidera ca se afla Infata unei situatii de forta majora, cu informareaSenatului
UPT;

(10) indepllnestealte atributii specifice stabilite de catre Senat sau la solicitarea Presedintelu: Senatului UPT,In domeniile sale de competenta.



Anexa 8

ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU CALITATE ~I ETlcA PROFESIONALA

ASENATULUI UNIVERSITATII POLITEHNICA TIMI$OARA

Atributllle Comisiei pentru Calitate ~i etica profeslonala aSenatului UPT,inconformitate cu art. 5dinprezentul regulament sunt:

(1)dezbate ~i propune Senatului spre aprobare Codul de asigurare acalitatii, pornind de laun proiect propriu sau de la un proiect elaborat de Consiliul
de adminlstratie:

(2) dezbate ~ i propune Senatului spre aprobare Codul de etica ~i deontologie profeslonala universltara, pornind de la un proiect propriu sau de la un
proiect elaborat de Consiliul de adrninistratie:

(3) actuallzeaza cele doua coduri (pentru asigurarea calitatii, respectiv al eticii ~i deontologiei profesionale) ori de cate ori este necesar;

(4) rolabcreaza cu Comisia de etica ~ i deontologie profesionala a universitatii, in vederea generarii de propuneri de metodologii, regulamente,
proceduri ~i amendamente pentru reglementarea problemelor de etica ~i deontologie prcfeslonala inUPT,atunci cand este necesar;

(5) qenereaza propuneri de metodologii, regulamente, proceduri ~i amendamente pentru reglementarea problemelor de asigurare acal itatii inUPT,
atunci cand este necesar;

(6) controleaza activitatea conducerii executive ~i aConsiliului de Administratie indomeniul asiquraril calitatii inUPT;

(7) reallzeaza studii, analize, audituri, controale asupra oricarui segment de activitate din universitate ~i a oricarei entitati -funqionale sau de
conducere -dlncadrul universitatii insfera de activitate acomisiei;

(8) lndeplinestealte atrlbutli specifice stabilite de catre Senat sau la solicitarea Pre~edintelu i Senatului UPT, indomeniile sale de cempetenta



Anexa 9

ATRI8UTIILE COMISIEI PENTRU PR08LEME SOCIALE ~I RELATIA CU MEDJUL SOCIO-ECONOMIC ASENATULUI UNIVERSITATII POLITEHNICA
TIMI$OARA

Atributiile Comisiei pentru Probleme sociaIe ~i relatia cu mediul socio-economic aSenatului UPT, in conformitate cu art. 5din prezentul regulament
sunt:

(1) dezbate, qenereaza ~i propune aprobarii Senatului metodologii, regulamente, proceduri ~i amendamente legate de probleme soda Ie ale
personalului angajat inUPT sau ale studentilor UPT;

(2) dezbate, face amendamente ~i propune Senatului aprobarea metodologiilor ~i regulamentelor privind probleme sociale la nivelul unlversitatli,
pornind de la proiecte proprii sau de la proiecte elaborate de Consiliul de adrninlstratie:

(3) propune Senatului spre aprobare metodologii, regulamente sau strategii de colaborare cu mediul socio-economic (fundatii, asodatll, orqanizatii
non-guvernamentale, etc) inceea ce prive~te politicile de responsabilitate sodala;

(4) analizeaza ~i propune aprobarit Senatului oportunitatea de lnfiintare de catre universitate, de fundatli sau asociatll, singura sau prin asociere cu alte
universitati din tara ~i din stralnatate, conform prevederilor legale;

(5) colaboreaza cu Comisia de probleme studentesti in generarea de propuneri de metodologii, regulamente si proceduri pentru rezolvarea
problemelor socia Ie ale studentllor UPT;

(6) controleaza activitatea conducerii executive ~i aConsiliului de administratie indomeniile sale de competenta:

(7) controleaza activitatea fundatillor sau asodatlllor lnflintate de catre UPT, singura sau inparteneriat;

(8) reallzeaza rapoarte de monitorizare ~i de control aactivitatii conducerii executive ~i aConsiliului de adrninistrafie, care sunt prezentate periodic ~i

discutate inSenatul universitatii, pe domeniile sale de competenta,

(9) lndeplineste alte atributll specifice stabilite de catre Senat sau la solicitarea Presedlntelui Senatului UPT, indomeniile sale de cornpetenta.



Anexa 10

ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU IMAGINE, CULTURA, SPORT ~I TURISM

ASENATULUI UNIVERSITATII POLITEHNICA TIMI$OARA

Atrlbutllle Comisiei pentru Imagine,cultura, sport ~i turism aSenatului UPT, inconformitate cu art. 5din prezentul regulament sunt:

(1 ) dezbate. qenereaza ~i propune Senatului spre aprobare metodologii, regulamente, proceduri ~ i amendamente legate de probleme de imagine,
cultura,sport ~i turism la nivelul UPT;
(2) dezbate, face amendamente ~i propune Senatului aprobarea metodologiilor ~i regulamentelor privind probleme de imagine, cultura, sport ~i turism
la nivelul unlversitatit, pornind de la proiecte proprii sau de la proiecte elaborate de Consiliul de adrninistrafie, pe domeniul de competenta al comisiei;
(3) dezbate, arnendeaza ~i propune spre aprobarea Senatului continutu' unor manuale de identitate vizuala utilizate pentru promovarea imaginii UPT,
elaborate de Consiliul de adrninistratie:
(4) propune Senatului spre aprobare metodologii, regulamente sau strategii de promovare a infrastructurii sportive ~ i culturale a UPT in randul
liceenilor cu potential de adeveni studenti ai UPT;
(5) analizeaza ~i propune Senatului oportunitatea de infuntarede catre universitate, de fundatii cu ltural-sportive, asodatilcultural-sportive, formatii
culturale, singura sau prin asociere cu alte universitati din tara ~i din strainatate, precum si cu unitati din invatamantul preuniversitar, conform
prevederilor legale;
(6) dezbate ~i qenereaza propuneri de metodologii ~ i regulamente de organizare de cornpefitii cultural-sportive, cu universitati din tara ~ i din
stralnatate. dar ~ i cu participarea invatamantului preuniversitar incadrul campaniilor de promovare aUPT;
(7)dezbate. qenereaza ~i propune spre aprobarea Senatului metodologii, regulamente si proceduri de utilizare abazelor sportive ale UPT;
(8) dezbate, qenereaza ~i propune spre aprobarea Senatului metodologii, regulamente, proceduri pentru utilizarea ~i inchiriereabazelor sportive ~ i de
agrement ale UPT de catre alte unitati economice;
(9) cclaboreaza cu Comisia de probleme studentesti in generarea de propuneri de metodologii, regulamente ~i proceduri pentru dezvoltarea
activitatilor cultural-sportive studentesn incadrul UPT;
(10) dezbate, qenereaza ~i propune spre aprobarea Senatului metodologii, regulamente si proceduri pentru dezvoltarea actlvitatilor cultural-sportive
competitive "cadredldactke-studenti"inUPT;
(11 ) dezbate, qenereaza ~i propune spre aprobarea Senatului metodologii, regulamente, proceduri ~i amendamente pentru formele de sponsorizare a
activitatilor cultural-sportive ~i de promovare derulate de UPT;
(12) controleaza activitatea conduceri i executive ~i aConsiliului de adrnlnistratie indomeniile sale de competenta.
(13) reallzeaza rapoarte de monitorizare ~i de control aactivitatii conducerii executive ~i aConsiliului de adminlstratie, care sunt prezentate periodic ~i

discutate inSenatul universitatii, pe domeniul sau de cornpetenta;
(14) lndeplineste alte atributii specifice stabilite de catre Senat sau la solicitarea Presedntelui Senatului UPT, indomeniile sale de cornpetenta.



Anexa 11

ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU RELATIIINTERNATIONALE ASENATULUI UNIVERSITATII POLITEHNICA TIMI$OARA

Atributii1e Comisiei pentru Relatii internationale aSenatului UPT,inconformitate cu art. 5din prezentul regulament sunt:

(1 ) initiaza proiecte de hotarari, regulamente, materiale.indomeniul sau de competenta, care sunt supuse dezbaterii ~i aprcbarn plenului Senatului;

(2) formuleaza puncte de vedere referitoare la proiecte de hotarari, regulamente, proceduri, materiale initiate de catre Consiliul de Administratie, de
catre Comitetul Director sau de catre un membru sau grup de membri ai cornunitatii academice,indomeniul sau de cornpetenta;

(3) analizeaza proiectele de cooperare sau asociere pe plan international, care irnplka participarea flnandara auniversitatii sau crearea de noi structuri
proprii sau mixte ale acesteia,facand propuneri de aprobare catre Senatul universitatii;

(4) analizeaza propunerile de afiliere auniversitatii la organisme academice ~i profesionale internatlonale, facand propuneri de aprobare catre Senatul
universitatii;

(5) controleaza activitatea Rectorului ~ i aconducerii executive pe domeniul sau de competenta;

(6) reallzeaza rapoarte de monitorizare ~i de control aactivitatii conducerii executive ~ i aConsiliului de administratle, care sunt prezentate periodic ~ i

discutate inSenatul universitatii, pe domeniul sau de competents:

(7) realizeaza un referat pe domeniulsau de cornpetenta,invederea validari i raportulu i anual al Rectorului cu privire la starea universitatii;

(8) Indeplinestealte atributii specifice stabilite de catre Senat sau la solicitarea Presedintelu i Senatului UPT, indomeniile sale de competenta



Anexa 12

ATRIBUTIILE SECRETARIATULUI GENERAL AL SENATULUI UNIVERSITATII POLITEHNICA TIMI$OARA

Atributiile Secretariatului general al Senatului UPT,In conformitate cu prezentul regulament sunt:

(1) asigura evidenta actuallzata amembrilor Senatului,amembrilor comisiilor Senatu lui, precum ~i adatelor de contact ale acestora;

(2) rea lizeaza convocarile sedintelor de Senat, respectivde Biroul Senatului, la solicitarea Presedlntelui Senatului;

(3)coordoneaza preqatlrea sedintelor Senatului ~i ale Biroului Senatului;

(4) asigura Intocmireaproceselor-verbale ale sedintelor de Senat, respectiv de Biroul Senatului, precum ~i arhivarea acestora;

(5) orqanizeaza Incadrul Senatului fluxul de documente aferente etapelor de generare aHotararilor de Senatdescrise la art. 23 - 25 din prezentul
regu lament;

(6)asigura redactarea Informa finala,aprobata de senatori,aHotararilor de Senat, respectiv de Biroul Senatului;

(7) asigura transmiterea catre senatoriaHotararilor de Senat, respectiv de Biroul Senatului;

(8) asigura transmiterea catre senatori amaterialelor care urrneaza sa fie discutate Insedintele de Senat, Inconformitate cu ordinea de zi aprobata de
catre Presedlntele Senatului;

(9) pnsteaza Hotararile Senatului ~i ale Biroului Senatu lui pe site-ul universitatii;

(10) Inregistreaza~i arhlveaza toate documentele Senatului;

(11) asigura acces oricarui senator, pentru consultare, la procesele verba Ie ale sedlntelor Senatului ~i ale Biroului Senatului, respectiv la minutele
sedintelor comisiilor Senatului,pe baza unei solicitari scrise;

(12) verifica prezenta senatorilor la sedintele de Senat, respectiv de Biroul Senatului, anuntand daca este indepllnit sau nu cvorumul pentru
desfa~urarea respectivelor sedlnte:

(13) organizeaza artivitatile legate de acordarea de titluri ~i distinqii onorifice din partea Senatului UPT;

(14) asigura suport tehnic pentru corespondents Senatului;

(15)asigura leqatura ~i comunicarea efldenta aSenatului cu Consiliul de Administratie al universitiitii;

(16) asigura arhivarea lnreqlstrarllor audio ale sedintelor de Senat;

(17) indepllneste alte atributli specifice stabilite de catre Senat sau la solicitarea Presedintelui Senatului UPT,Indomeniile sale de competenta.




