
 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MARELUI SENAT AL 

UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

 

 

 

CAPITOLUL 1 – Dispoziții generale 

 

1.1. Marele Senat al Universităţii este un organ  consultativ al Rectoratului si al Senatului, 

iar membrii acestuia deţin titlul de senatori de onoare. 

1.2. Marele Senat al Univ. Babeș-Bolyai se constituie în conformitate cu prevederile 

Cartei UBB: la inițiativa Rectoratului; la propunerile facultăţilor; la propunerile 

membrilor Senatului și este aprobat de către Consiliul de Administrație și de către 

Senatul UBB. 

1.3. Marele Senat cuprinde Senatori de onoare: personalități ale mediului economic, 

academic, cultural, diplomatic, confesional,profesional şi al ONG-urilor, precum și  

foştii rectori ai universităţii. 

1.4. Titlul de Senator de Onoare poate fi atribuit unor persoane care sprijină 

Universitatea prin poziția pe care o dețin, contribuind la creșterea prestigiului acesteia 

sau la dezvoltarea materială și instituțională. 

1.5. Calitatea de Senator de Onoare poate fi asociată şi unei organizaţii, instituţii publice, 

companii publice sau private; în acest caz, ea se manifestă printr-un reprezentant 

desemnat de către aceasta.  

 

 

 

 

 



 
 

CAPITOLUL 2 – Structura, organizarea și funcționarea Marelui Senat 

 

2.1 Structura Marelui Senat este propusă de către Rectoratul Universității și este avizată 

de către Comisia pentru relația cu societatea și Marele Senat din cadrul Senatului 

UBB; toate deciziile privitoare la această structură sunt de competenţa plenului 

Senatului UBB. 

2.2 Structura Marelui Senat este: Presedinte propus de Rectorat si grup de lucru (alcatuit 

din institutii si personalitatile desemnate pe viata). Presedintele de Onoare este 

propus de Rectorat din randul Senatorilor de Onoare si este aprobat de catre Senatul 

Universitatii. 

2.3 Rolul preşedintelui de onoare este de a conduce grupul Senatorilor de Onoare şi de 

a coordona activitatea acestuia. 

2.4 Componența Marelui Senat este modificată la propunerea Rectoratului Universității, a 

facultăţilor şi a membrilor Senatului. Modificările sunt avizate de către Comisia pentru 

relația cu societatea și Marele Senat din cadrul Senatului UBB şi sunt supuse aprobării 

în plenul Senatului UBB.  

2.4 Senatorii de Onoare pot face parte din comisiile de specialitate ale Senatului ca 

membri consultanți onorifici, fără drept de vot, putând participa la toate sesiunile 

de lucru ale acestora.  

2.5 Includerea unui Senator de Onoare într-o comisie de specialitate a Senatului este 

realizată la propunerea Rectorului Universității după consultarea Senatorului, fiind 

aprobată de către Senatul UBB, după acordarea avizului consultativ al Comisiei din 

care va face parte. 

2.6 Un Senator de Onoare poate face parte din una sau mai multe comisii permanente 

ale Senatului universității, dar nu concomitent.  



 
2.7 Activitatea de membru consultant onorific în cadrul unei comisii a Senatului este 

definită în concordanță cu regulamentul de funcționare al comisiilor.  

2.8 Calitatea de membru consultant onorific al unei comisii a Senatului UBB se pierde 

odată cu pierderea calității de Senator de Onoare, la cererea Senatorului sau printr-o 

decizie luată, în conformitate cu propriul regulament, de către respectiva Comisie. 

2.9 Marele Senat este convocat minim o dată pe semestru în ședință ordinară și ori de 

câte ori este necesar în ședință extraordinară. Actualizarea listei se poate face 

semestrial/cu această ocazie. 

2.10 Convocarea Senatorilor de Onoare se face de către Președintele Marelui Senat, în 

mod individual, în scris, prin e-mail, la adresa comunicată de aceștia. Senatorii au 

obligația de a comunica în scris Rectoratului modificarea adresei de e-mail deîndată 

ce aceasta a avut loc, precum și a oricăror alte coordonate de contact. 

 

 

CAPITOLUL 3 – Dispoziţii finale 

 

3.1. Titlul de Senator de Onoare nu se referă la extensiunea unui mandat senatorial, ea 

este pe viaţă pentru Senatorii de Onoare propusi individual si nu institutional.   

3.2. Titlul de Senator de Onoare poate fi retras în timpul mandatului în urma prejudicierii 

imaginii Univ. Babeș-Bolyai. Propunerea de retragere a titlului este realizată de către 

Rectorul Universității, de către facultăţi sau de către membrii Senatului; ea este 

avizată consultativ de către Comisia pentru relația cu societatea și Marele Senat din 

cadrul Senatului UBB şi se supune votului în plenul Senatului.   

3.3. Mandatul de Senator de Onoare încetează: 

a) Prin renunțarea  expresă la titlul de senator, expediată în scris Rectorului; 

b) Prin punerea sub interdicție a persoanei fizice; 

c) Prin dizolvarea voluntară sau falimentul persoanei juridice; 



 
d) Prin divizarea totală a persoanei juridice, dacă nu se precizează expres căruia 

dintre persoanele juridice rezultate în urma divizării îi revine titlul de senator de 

onoare; 

e) Prin deces; 

f) Prin retragerea titlului de senator, efectuată potrivit art . 3.2.  

 Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării acestuia de către Senatul 
UBB. 
 


