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1. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezentul Regulament este în conformitate cu Carta Universitară a
UNEFS aprobată la data de 20.11.2019 și cu Legea Educaţiei Naţionale nr.
1/2011. Acesta devine operaţional din momentul aprobării de către Senatul
UNEFS.
Art. 2. Senatul reprezintă comunitatea universitară și este structura cu cea
mai înaltă autoritate de decizie și deliberare din UNEFS.
Art. 3. Conducerea operativă a Senatului este asigurată de Biroul Permanent al
Senatului.
Art. 4. Ședințele Senatului sunt conduse de Președinte. Acesta reprezintă
Senatul universitar înr raport cu Rectorul.
2. SECŢIUNEA 1 – SENATUL UNEFS
Art. 5. Senatul UNEFS este format din 19 membri (14 cadre didactice și 5
studenţi), aleși pentru perioada martie 2020 - martie 2024, în conformitate cu
metodologia de alegeri pentru structurile și funcțiile de conducere din UNEFS
2020- 2024.
Art. 6. Membrii Senatului sunt aleși de comunitatea universitară și, în
consecinţă, promovează interesele acesteia.
Art. 7. Calitatea de senator se poate pierde în situaţii ca: întreruperea
contractului de muncă cu UNEFS sau absenţe nemotivate consecutive la 4 ședinţe
ale Senatului. Această decizie va fi supusă validării Senatului, prin vot deschis, cu
majoritate simplă.
Art. 8. În cazul vacantării unui loc în Senat, se declanșează alegeri parţiale,
care urmează aceeași procedură prevăzută de metodologia de alegeri.
Art. 9. Toţi membrii Senatului au drepturi egale în exercitarea calităţii de
senator și vor duce la îndeplinire planurile sau hotărârile Senatului.
Art. 10. Atribuţiile Senatului UNEFS vizează conducerea academică a
activităţii universităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare și sunt, în principal,
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următoarele:
a) garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
b) elaborează și adoptă Carta universitară, după dezbaterea ei în comunitatea
universitară;
c) propune şi aprobă constituirea şi dizolvarea comisiilor Senatului ori de câte
ori este necesar;
d) încheie contractul de management cu Rectorul;
e) aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale,
la propunerea Rectorului;
f) aprobă, la propunerea Rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare,
structura, organizarea şi funcţionarea universităţii;
g) avizează componența Comisiei de etică;
h) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;
i) elaborează și aprobă Manualul de asigurare a calităţii, Codul de etică şi
deontologie profesională universitară;
j) aprobă metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor personalului
didactic, de cercetare, didactic auxiliar şi ale personalului tehnicadministrativ și toate celelalte regulamente, metodologii şi proceduri necesare
bunei organizări şi funcţionări a universităţii și asigurării calității;
k) adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului la UNEFS,
cu respectarea prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului;
l) controlează activitatea Rectorului şi a Consiliului de Administraţie, prin
comisii specializate;
m) validează concursurile publice pentru funcțiile din Consiliul de Administrație;
n) validează alegerile pentru structurile și funcțiile de conducere ale
universității, facultăților și departamentelor;
o) aprobă standardele de calitate proprii Universității Naționale de Educație
Fizică și Sport;
p) aprobă la propunerea Consiliului de Administrație, lista posturilor vacante
scoase la concurs și a celor pentru promovarea în carieră, componenţa
nominală a comisiilor de concurs și de examen de promovare în cariera
didactică, precum și a comisiilor de contestații;
q) aprobă rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor personalului
didactic, de cercetare, didactic auxiliar şi ale personalului tehnicadministrativ, a rezultatelor examenului de promovare în cariera didactică;
r) aprobă standardele proprii pentru evaluarea periodică a resursei umane din
UNEFS și validează evaluarea periodică a acesteia;
s) aprobă cererile pentru abilitare a noilor conducători de doctorat;
t) aprobă cererile de autorizare / acreditare / evaluare periodică, de către
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior sau de
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către alte agenții acreditate, a programelor de studii / formelor de învăţământ /
universității depuse de Facultăți / Școala Doctorală / Consiliul de
Administrație, după caz;
u) aprobă metodologia de normare și statele de funcții ale personalului didactic
și de cercetare, precum și numărul posturilor pentru personalul didactic și de
cercetare auxiliar;
v) aprobă planurile de învăţământ și structura anului universitar;
w) aprobă conținutul și criteriile specifice de admitere pentru toate ciclurile şi
formele de studii;
x) aprobă modalitatea de organizare și desfășurarea examenului de finalizare a
studiilor pentru toate ciclurile de învățământ;
y) stabileşte anual taxele şi cuantumul acestora pentru toate formele şi tipurile
de activităţi desfăşurate (studii universitare şi postuniversitare, examene,
cazare, recuperări credite, închiriere spaţii etc.);
z) aprobă componența comisiilor pentru examenele de admitere și finalizare a
studiilor pentru toate ciclurile de învățământ;
aa) aprobă colaborări strategice cu alte instituţii de învăţământ de stat sau
particulare, din ţară şi din străinătate;
bb) aprobă pensionarea cadrelor didactice şi cererile de menţinere în activitate a
unor cadre didactice, peste limita vârstei de pensionare, conform
metodologiei proprii și a legislației în vigoare;
cc) aprobă, pe baza propunerilor Consiliului de Administrație, efectuarea de
activități didactice sau de cercetare de către personalul titular al UNEFS în
alte instituții de învățământ superior sau de cercetare;
dd) aprobă, pe baza propunerilor Consiliului de Administrație, invitarea în cadrul
UNEFS, pe o durată determinată, a unor cadre didactice universitare și a altor
specialiști cu valoare recunoscută în domeniu, din țară sau din străinătate, în
calitate de cadre didactice universitare asociate invitate; în cazul specialiștilor
fără grad didactic universitar recunoscut în țară, Senatul UNEFS aprobă,
conform reglementărilor legale în vigoare, gradul didactic corespunzător
performanței, în conformitate cu standardele naționale;
ee) aprobă evidențierea și/sau recompensarea personalului didactic, de cercetare,
didactic auxiliar și tehnic-administrativ cu performanțe deosebite;
ff) aprobă, la propunerea Rectorului, sancţionarea personalului cu rezultate
profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare;
gg) aprobă acordarea unor distincţii, diplome şi titluri onorifice (Doctor Honoris
Causa, Profesor Honoris Causa, Profesor Emerit şi Membru de Onoare al
Senatului);
hh) propune candidaţi pentru panelurile, comisiile şi consiliile ministerului de
resort – ale CNATDCU, ARACIS, CNCS, ANC ș.a., după caz;
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ii) dispune, la iniţiativa proprie sau la iniţiativa altor structuri, constituirea unor
comisii sau subcomisii responsabile cu bunul mers al diferitelor activităţi sau
în vederea rezolvării unor sarcini punctuale; acestea funcţionează conform
regulamentelor proprii, în acord cu scopul pentru care au fost create; Senatul
aprobă regulamentele comisiilor, decide perioada de funcţionare şi modul de
desfiinţare a acestora.
Art. 11. Atribuţiile și responsabilităţile SENATULUI sunt cele menţionate în
CARTA UNIVERSITARĂ a UNEFS. În scopul îndeplinirii acestora, Senatul
adoptă reguli proprii pentru derularea mandatului în curs.
Art. 12. În completare, faţă de cele stipulate în CARTA UNIVERSITARĂ a
UNEFS, Senatul are următoarele atribuții:
a) aprobă structura și conţinutul examenului de finalizare a studiilor pentru toate
ciclurile și formele de învăţământ, metodologia desfășurării acestuia și
criteriile specifice de evaluare;
b) hotărăște și aprobă, în funcţie de solicitări și în concordanţă cu legislaţia în
vigoare, modul de școlarizare a unor candidaţi proveniţi din centre de
plasament;
c) hotărăște și aprobă, în conformitate cu legislaţia în vigoare, numărul de locuri
ce poate fi ocupat de sportivii de performanţă, fără susţinerea examenului de
admitere;
d) aprobă comisiile sau colectivele de cercetare știinţifică, atunci când acestea
iniţiază contracte girate de UNEFS;
e) aprobă Planul anual de activitate în baza căruia își va exercita atribuțiile;
f) aprobă componenţa departamentelor destinate unor servicii educaţionale
universitare, altele decât cele privind programele de studii și de cercetare
(Departamentul de Comunicare și Relaţii Externe, Centrul de Consiliere și
Orientare Profesională etc.) ;
g) aprobă planurile de activitate ale departamentelor destinate serviciilor
educaţionale universitare.
Art. 13. Senatul dezbate, analizează, hotărăște și adoptă decizii (în limitele
autonomiei universitare, ale prevederilor legale și ale Cartei Universitare a
UNEFS), în cadrul ședinţelor de senat. Acestea se desfășoară, de regulă, lunar,
după un program stabilit și acceptat de majoritatea membrilor Senatului.
In situații speciale (stare de urgență, pandemie, etc..) ședințele de senat se vor
deșfăsura online.
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Art. 14. Ședinţa de Senat este constituită statutar și poate valida, prin vot,
hotărârile Senatului dacă la ea participă cel puţin 2/3 din numărul total al
membrilor aleși (respectiv 13 membri).
Art. 15. Ședinţele Senatului sunt conduse de președintele acestuia. În absenţa
sa, ele sunt conduse de către vicepreşedintele Senatului.
Art. 16. Convocarea membrilor Senatului intră în atribuțiile președintelui și
ale Serviciului Secretariat. Ora și ordinea de zi a ședințelor de Senat vor fi aduse
la cunoștința membrilor Senatului cu trei zile înainte de data stabilită.
Art. 17. Ședinţele extraordinare ale Senatului se pot convoca la cererea
președintelui Senatului, rectorului ori la solicitarea a 1/3 din numărul membrilor
Senatului. În aceste cazuri, ordinea de zi va fi supusă aprobării în deschiderea
ședinţei.
Art. 18. La ședinţele Senatului, la iniţiativa președintelui sau a Biroului
Permanent al Senatului, pot fi invitate și alte persoane din UNEFS sau
din afara acestuia (reprezentantul Academiei Olimpice Romane, reprezentanții
Comitetului Olimpic Roman, reprezentanți ai Ministerului Educației și
Cercetarii, membrii ai comunității academice, etc) având în vedere posibilitatea
eficientizării acţiunilor aflate pe ordinea de zi.
Art. 19. Sunt invitaţi permanenţi la ședinţele Senatului, fără drept de vot:
- Membrii Consiliului de Administraţie;
- Directorii de departament;
- Reprezentantul sindicatului;
- Reprezentantul Ligii Studenților și Absolvenților UNEFS;
Art. 20. Hotărârile Senatului sunt valabile dacă întrunesc majoritate simplă
din voturile celor prezenţi, aflaţi într-o proporţie minimă de 2/3 din numărul total
al membrilor Senatului.
Art. 21. Senatul poate decide (la propunerea justificată a unui membru) cu
privire la procedura de vot, cu condiţia ca aceasta să nu contravină prevederilor
legale sau Cartei Universitare a UNEFS.
Art. 22. Tematica de fond a ședinţelor de Senat este supusă de către
președinte, aprobării Senatului, anual, ori, după caz, semestrial. Ordinea de zi a
ședinţelor de Senat este propusă de Biroul Permanent și aprobată de plenul
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Senatului.
Art. 23. La începutul fiecărei ședinţe a Senatului, Președintele Senatului
informează asupra activităţii desfășurate de membrii Biroului Permanent al
Senatului între cele două evenimente și asupra eventualelor aspecte intervenite,
care privesc activitatea UNEFS.
Art. 24. La dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi pot participa toţi
membrii Senatului și, după caz, persoanele invitate. Participarea la dezbatere are
loc în ordinea înscrierii la cuvânt.
Art. 25. Președintele de ședinţă poate întrerupe sau suspenda cuvântul oricărui
vorbitor care se abate de la tema discuției. De asemenea, el poate solicita
vorbitorilor lămuriri ori precizări, atunci când consideră că acestea sunt importante
pentru formularea concluziilor dezbaterilor.
Art. 26. Conţinutul și desfășurarea fiecărei ședinţe de Senat sunt consemnate
într-un proces verbal, întocmit de Serviciul Secretariat. Documentul este semnat de
persoana care l-a întocmit și este contrasemnat de președintele ședinţei și de
membrii prezenţi. Documentul este înscris într-un caiet cu file numerotate, care se
păstrează la secretarul-șef, fiecare membru al Senatului având acces la consultarea
sa.
3. SECŢIUNEA 2 – BIROUL PERMANENT AL SENATULUI
UNEFS
Art. 27. Biroul Permanent al Senatului este structura care asigură conducerea
operativă a Senatului UNEFS.
Art. 28. Biroul Permanent al Senatului este format din: Președintele
Senatului, Vicepreşedintele Senatului, 2 cadre didactice și un student (propuși și votați
de către membrii Senatului).
Art. 29. Atribuțiile Biroul Permanent al Senatului sunt:
a) elaborează Planul de activitate al Senatului și îl înaintează spre aprobare
acestuia, la începutul fiecărui an universitar;
b) formulează și supune spre aprobare Senatului, ordinea de zi a ședințelor de
Senat;
c) formulează planurile de măsuri semestriale/anuale și le înaintează spre
aprobare Senatului;
d) convoacă/desemnează persoanele solicitate pentru a se implica în activitățile
Pagină 9 din 12

Universitatea Națională de
Educație Fizică și Sport din
București
Prorectorat

REGULAMENTUL SENATULUI
UNEFS

EDIȚIA: 3
REVIZIA: 2

COD UNEFS – R 02

APROBAT DE SENAT
DATA: 25.03.2020

specifice universității (cu excepția celor pentru care este necesară aprobarea
Senatului).
Art. 30. Biroul Permanent al Senatului își desfășoară activitatea pe baza
planurilor de măsuri semestriale, menite să asigure derularea activităţilor curente,
prin angrenarea responsabilă a tuturor factorilor implicaţi în conducerea
universitară.
Art. 31. În vederea elaborării hotărârilor și a luării deciziilor curente, Biroul
Permanent al Senatului se întâlnește bilunar în ședinţe de lucru și, ori de câte ori
este necesar, în ședințe extraordinare, pentru consultări și programarea acţiunilor
aprobate.
Art. 32. Membrii Biroului Permanent al Senatului pot să convoace, conform
atribuţiilor pe care le au, din proprie iniţiativă, persoanele care urmează să se
implice în diferite activităţi (cu excepția celor pentru care este necesară aprobarea
Senatului).
Art. 33. Ședinţa Biroului Permanent al Senatului este regulamentară dacă
participă cel puţin 3 membri. Aceasta este condusă de președinte.
Art. 34. Orice hotărâre a Biroului Permanent al Senatului este valabilă dacă
întrunește majoritatea simplă. Votul se exprimă de regulă, deschis.
Art. 35. Conţinutul și desfășurarea fiecărei Ședinţe a Biroului Permanent al
Senatului este consemnat într-un proces verbal, întocmit de Serviciul Secretariat.
Documentul este semnat de persoana care l-a întocmit și este contrasemnat de
președintele ședinţei și de membrii prezenţi. Documentul este „înscris” într-un
caiet cu file numerotate care se păstrează la secretarul-șef.
4. SECŢIUNEA 3 – PREȘEDINTELE ŞI VICEPREŞEDINTELE SENATULUI
UNEFS
Art. 36. Președintele Senatului este ales prin vot secret de către membrii
acestei structuri. Face parte de drept din Biroul permanent al Senatului.
Art. 37. Președintele Senatului poate fi schimbat din funcţie la propunerea a
2/3 dintre membrii Senatului. Propunerea se votează în plenul Ședinţei de Senat, la
care participă cel puţin 2/3 dintre membrii săi și se aprobă cu majoritate simplă.
Art. 38. Atribuțiile Președintelui Senatului:
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(1) Preşedintele reprezintă Senatul universitar în raporturile cu Rectorul.
(2) Președintele Senatului are următoarele atribuţii:
a. conduce şedinţele Senatului;
b. convoacă ședințele Senatului și asigură buna pregătire şi funcţionare a
lucrărilor acestuia;
c. stabilește ordinea de zi a ședințelor de Senat, după consultarea Rectorului și a
Consiliului de Administrație;
d. coordonează activitatea comisiilor Senatului universitar;
e. solicită președinților comisiilor de specialitate ale Senatului rapoarte anuale
privind evaluarea activității Consiliului de Administrație și a Rectorului,
precum și rapoartele altor comisii ale Senatului;
f. semnează în numele Senatului contractul de management încheiat între
Rector și Senatul UNEFS;
g. semnează în numele Senatului toate hotărârile și rezoluțiile Senatului care
vizează:
i. programele de studii universitare de licenţă, masterat, doctorat,
postdoctorat şi de formare continuă, inclusiv pe cele nou-înfiinţate;
ii. regulamentele, metodologiile, procedurile cu privire la organizarea și
funcţionarea activităţilor academice şi managerial-administrative;
iii. proiectul de buget şi execuţia bugetară;
iv. scoaterea la concurs a unor posturi didactice şi de cercetare și lista
posturilor vacante pentru promovarea în cariera didactică, validarea
rezultatelor concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice şi de
conducere;
v. raportul anual al Rectorului;
vi. rapoartele anuale de activitate ale comisiilor şi structurilor
organizatorice din universitate;
vii. codul de etică şi deontologie profesională;
viii. codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor la UNEFS;
ix. cererile de pensionare a cadrelor didactice şi cererile de menţinere în
activitate a unor cadre didactice, peste limita vârstei de pensionare,
conform metodologiei proprii și a legislației în vigoare;
x. metodologia de normare, statele de funcţii și personal pentru
departamentele universităţii;
xi. titlurile academice de Doctor Honoris Causa, Profesor Honoris Causa,
Profesor Emerit, Membru de Onoare al Senatului.
Art. 39. Președintele Senatului se ocupă de pregătirea Ședinţelor Senatului. În
acest scop, desfășoară următoarele activităţi:
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 propune tematica de fond a ședinţelor de Senat;
 finalizează materialele pentru dezbatere;
 asigură difuzarea acestora către membrii Senatului, de regulă cu 48 de ore
înaintea desfășurării ședinţei;
 reţine propunerile pentru punctul „diverse” (propunerile se depun în scris, de
regulă cu 48 de ore înainte de desfășurarea ședinţei).
Art. 40. Vicepreşedintele Senatului este ales prin vot deschis la propunerea
unui membru al Senatului.
Art. 41. Atribuțiile Vicepreședintelui Senatului:
a. Face parte de drept din Biroul permanent al Senatului.
b. Atunci când preşedintele lipseşte conduce şedinţele Senatului
c. Anunţă şedinţele de Senat.
5. SECŢIUNEA 4 - COMISIILE SENATULUI UNEFS
Art. 42. Membrii Senatului își exercită atribuțiile în mod permanent,
prin intermediul Comisiilor Senatului, concepute ca forme specifice de angrenare
a unui număr cât mai mare de cadre didactice și studenţi la realizarea prevederilor
planului de activitate.
Art. 43. Numărul și denumirea comisiilor, precum și componenţa lor
nominală sunt avizate anual de către Senat, la propunerea Biroului Permanent al
Senatului.
Art. 44. Responsabilii comisiilor sunt, de regulă, membri ai Senatului
UNEFS. Ei vor prezenta periodic rapoarte de activitate. În funcţie de tematică,
rapoartele acestor comisii pot intra în dezbaterea Senatului sau a Biroului
Permanent al Senatului. După avizare, numărul, denumirea, structura și
componenţa comisiilor devin anexe ale prezentului regulament.
6. DISPOZIŢII
FINALE
Prezentul regulament al Senatului intră în vigoare odată cu aprobarea sa în
Senat în data de 25.03.2020 și abrogă prevederile precedentului Regulament.
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