
ANEXA 1 
 

Comisiile permanente ale Senatului 
 

 
Art. I. În vederea exercitării cu celeritate și eficiență a prerogativelor Senatului, se constituie următoarele 
Comisii permanente, potrivit art.12 din Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului:  

1. Comisia pentru cercetare științifică 
2. Comisia pentru resurse umane 
3. Comisia pentru curriculum 
4. Comisia de regulamente şi probleme juridice 
5. Comisia pentru buget și patrimoniu 
6. Comisia pentru asigurarea calității și dezvoltare universitară 
7. Comisia pentru relația cu mediul socio-economic și academic național   
8. Comisia pentru dezvoltare multiculturală și internaționalizare 
9. Comisia pentru activități sociale și culturale studențești 

 
Art. II. Comisiile permanente au ca principale atribuții: 

a) analiza și avizarea proiectelor de reglementări sau a altor solicitări ce urmează a fi supuse 
dezbaterii plenului Senatului, în limitele competenței prevăzute la art. III.  

b) monitorizarea implementării hotărârilor Senatului, competența revenind Comisiei care a emis 
avizul cu privire la fondul reglementării în cauză; 

c) avizarea planului strategic și a planurilor operaționale din perspectiva atribuțiilor specifice fiecărei 
comisii; 

d) monitorizarea activității conducerii executive a Universității; 
e) realizarea de evaluări și analize la solicitarea Biroului Senatului. 

 
Art. III. Competența Comisiilor permanente în materia avizării proiectelor de reglementări sau a altor 
solicitări adresate Senatului este următoarea: 
 

1. Comisia pentru cercetare științifică dezbate și avizează: 
a) proiectele de metodologii, regulamente și strategii ce vizează organizarea și desfășurarea 

activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și diseminarea rezultatelor acestora; 
b) avizarea regulamentelor și strategiilor care privesc publicațiile universității și cele referitoare la 

politica privind proprietatea intelectuală; 
c) proiectele de metodologii și regulamente ce vizează organizarea, acreditarea, monitorizarea și 

funcționarea centrelor de cercetare din Universitate; 
d) propunerile de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa; 
e) proiectele de metodologii și regulamente referitoare la organizarea și desfășurarea studiilor 

universitare de doctorat; 
f) proiectele de metodologii și regulamente referitoare la organizarea și desfășurarea procedurii 

de abilitare; 
g) propunerile de cooptare de noi conducători de doctorat în școlile doctorale; 
h) solicitările de validare a directorilor școlilor doctorale și a directorului CSUD 
i) alte solicitări privind desfășurarea studiilor doctorale aflate în competența Senatului; 
j) alte proiecte de hotărâri repartizate spre analiză de către Biroul Senatului. 

 
2. Comisia pentru resurse umane dezbate și avizează: 
a) proiectele de metodologii, regulamente și strategii care vizează aspecte ce țin de politica de 

personal a Universității (ocupare posturi didactice și de cercetare, gradații de merit, prelungiri 
de activitate etc.) 

b) propunerile privind numirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de 
cercetare, precum și rezultatele acestor concursuri; 

c) propunerile privind acordarea de titluri şi distincţii ale UBB, altele decât Doctor Honoris Causa; 
d) solicitările de continuare a activității didactice după împlinirea vârstei de pensionare sau după 

pensionare pe baza unui contract de muncă;  
e) solicitările privind prestarea de activități didactice sau de cercetare la alte universități; 
f) solicitările privind angajarea de personal didactic asociat invitat sau a lectorilor străini; 
g) statele de funcții ale departamentelor și școlilor doctorale; 
h) alte proiecte de hotărâri repartizate spre analiză de către Biroul Senatului.  



 
3. Comisia pentru curriculum dezbate și avizează: 
a) proiectele de metodologii și regulamente care privesc în mod direct organizarea și desfășurarea 

procesului de învățământ (admitere, finalizare studii, activitate profesională a studenților, 
practică etc.); 

b) propunerile de înființare sau evaluare periodică a programelor de studii (IF, ID și IFR, nivel 
licență, master și postuniversitar); 

c) proiectele de regulamente și metodologii referitoare la elaborarea și evaluarea planurilor de 
învățământ; 

d) solicitările privind susținerea examenelor de finalizare a studiilor la alte universități precum și 
solicitările absolvenților altor instituții de învățământ superior de a susține examenele de 
finalizare a studiilor în cadrul Universității;  

e) dosarul de evaluare instituțională periodică a Universității; 
f) alte proiecte de hotărâri repartizate spre analiză de către Biroul Senatului. 

 
4. Comisia de regulamente şi probleme juridice dezbate și avizează din punct de vedere al 

legalității: 
a) proiectele de regulamente și metodologii supuse aprobării Senatului; 
b) proiectele de regulamente de funcționare ale celorlalte Comisii ale Senatului; 
c) propunerile de numire a comisiilor de cercetare disciplinară sau a altor comisii desemnate să 

analizeze aspecte de natură juridică;  
d) propunerile privind aprobarea încheierii unor acorduri ce implică aspecte complexe de natură 

juridică; 
e) propunerile privind acceptarea unor donații de către Universitate; 
f) propunerile de validare a desemnării decanilor, directorilor de departament, directorilor 

extensiilor universitare și a membrilor Senatului; 
g) alte proiecte de hotărâri repartizate spre analiză de către Biroul Senatului. 

 
 

5. Comisia pentru buget și patrimoniu dezbate și avizează: 
a) proiectele de regulamente sau hotărâri privind administrarea patrimoniului Universității 

(organizare, taxe, burse etc.); 
b) proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și raportul privind execuția bugetară; 
c) proiectele de hotărâre privind achiziția sau înstrăinarea de imobile;  
d) acordurile de cooperare supuse aprobării Senatului care implică o contribuție financiară din 

partea universității;  
e) alte proiecte de hotărâri repartizate spre analiză de către Biroul Senatului 

 
 

6. Comisia pentru asigurarea calității și dezvoltare universitară dezbate și avizează: 
a) proiectele de metodologii și regulamente care privesc organizarea, desfășurarea și evaluarea 

procesului de asigurare a calității;  
b) propunerile privind modificarea structurii  și organizării Universității; 
c) dosarul de evaluare instituțională periodică a Universității; 
d) alte proiecte de hotărâri repartizate spre analiză de către Biroul Senatului. 

 
7. Comisia pentru relația cu mediul socio-economic și academic național  dezbate și 

avizează: 
a) acordurile de cooperare cu alte instituții de învățământ superior și cercetare din țară, dacă ele 

sunt supuse aprobării Senatului;  
b) propunerile privitoare la parteneriate cu entități din mediul profesional sau cultural, atunci când 

acestea urmează a fi supuse aprobării Senatului;  
c) propunerile privind participarea sau retragerea universității în/din  consorții naționale;  
d) alte proiecte de hotărâri repartizate spre analiză de către Biroul Senatului 

 
8. Comisia pentru dezvoltare multiculturală și internaționalizare dezbate și avizează:  
a) proiectele de regulamente, politici sau strategii privind consolidarea și dezvoltarea caracterului 

multicultural al Universității; 
b) propunerile privind participarea sau retragerea Universității din consorții sau asociații 

internaționale; 



c) proiectele de strategii și regulamente referitoare la acțiunile Universității în plan internațional; 
d) alte proiecte de hotărâri repartizate spre analiză de către Biroul Senatului. 

 
9. Comisia pentru activități sociale și culturale studențești dezbate și avizează proiectele de 

hotărâri și regulamente: 
a) în materie de burse și cazare;  
b) privind relația Universității cu organizațiile studențești; 
c) referitoare la activitățile extracurriculare, culturale sau sportive ale studenților; 
d) privind alegerea, organizarea și funcționarea structurilor de reprezentare ale Studenților din 

Universitate; 
e) privind alte aspecte ce țin de activitățile sociale și culturale ale studenților, transmise de Biroul 

Senatului. 
 
 
 
 
 
 


