REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL
BIROULUI SENATULUI “ULB SIBIU”
Art. 1. În conformitate cu Legea Învăţământului nr. 84 / 1995 – art.147, Legea
nr.128 / 1997 – art.68 / al. 2, Carta ULBS, Biroul Senatului asigură conducerea operativă a
Universităţii;
Art. 2. Structura Biroului Senatului, reglementată de Statutul Personalului Didactic
(Legea 128 / 1997) este următoarea:
Preşedintele: Rectorul ULBS;
Membrii: Prorectorii, Secretarul Ştiinţific, Directorul General Administrativ, Un
reprezentant al studenţilor la nivel de universitate şi specialişti cooptaţi de Rector - fără drept
de vot chiar dacă nu sunt membri ai Senatului;
Cu excepţia Directorului General Administrativ (conform Ord. MEN nr. 5647 / 97) şi
a membrilor cooptaţi de Rector ( Director Financiar Contabil, Jurist, Consilieri, etc.), ceilalţi
membri ai Biroului Senatului sunt aleşi pe funcţii de către Senatul ULBS;
Art. 3. Biroul SENATULUI are următoarele atribuţii:
a. asigură conducerea operativă a Universităţii;
b. pregăteşte şi convoacă şedinţele SENATULUI;
c. aplică şi urmareşte îndeplinirea hotărârilor SENATULUI;
d. informează comunitatea “ULBS" cu privire la deciziile SENATULUI şi
la propriile decizii.
Art. 4. Biroul Senatului are următoarele competenţe:
a) pregăteşte şi convoacă şedinţele Senatului;
b) aplică hotărârile Senatului;
c) asigură conducerea operativă a Universităţii prin rezolvarea problemelor
curente;
d) cooperează cu Conducerile Facultăţilor şi cu membrii Consiliului de
Administraţie pentru realizarea atribuţiilor acestora, asigurând îndrumarea şi
coordonarea activităţii acestora;
e) discută propunerile făcute de Comisia Juridică, de Disciplină şi Etică,
hotărăşte asupra acestora iar cazurile grave le înaintează spre soluţionare
Senatului Universităţii. Se consideră cazuri grave cele în care s-au încălcat
cu un grad sporit de pericol Legea învăţământului, Statutul Personalului
Didactic, Carta şi Regulamentele ULBS;
f) aprobă, cu mandatul Senatului, acordurile de cooperare internaţională;
g) aprobă, cu mandatul Senatului, înfiinţarea de centre de cercetare cu
autofinanţare;
h) convoacă Senatul în şedinţe ordinare şi extraordinare; pregăteşte
documentele necesare desfăşurării acestor şedinţe;
i) informează întreaga comunitate academică cu privire la deciziile
Senatului şi la propriile decizii;
Art. 5. Activitatea Biroului Senatului se desfăşoară în Şedinţe de Lucru
Săptămânale;
Art. 6. La şedinţele Biroului Senatului, Rectorul poate invita Decanii, Reprezentanţi
ai organizaţiilor studenţeşti, Directori de departamente sau colegii sau orice altă persoană din
Universitate sau din afara acesteia;
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Art. 7. Deciziile Biroului Senatului se adoptă în şedinţe de lucru, prin votul
majorităţii simple a membrilor acestuia şi se comunică de regulă membrilor comunităţii
academice în cel mult 48 de ore.
Secretar Ştiinţific
Prof.Univ.Dr.Mihai

Prorector
Prof. Univ. Dr. Alexandru Bacaci
Neamţu
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