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CABINET MINlSTRU 

 

ORDIN 

prlvind confirmarea domnului prof. univ. dr. Mohammad JARADATin functia de rector  al 

Unrversiti:i'tii ,,Bogdan Voda" din Cluj-Napoca 

 

Tn baza prevederilor art. 209 alln. (1) llt. b), art. 211alin. (1) l art. 214 alin, (2) din Legea educatiei 

natronale nr. 1/2011, cu modlflc rlle i completarile ulterioare, 

avand 7n vedere Procesul-verbal privind consernnarea rezultatulul referendumului din data de 

10.05.2016, organlzat de Universitatea ,,Bogdan Vada" din Cluj-Napoca pentru alegerea modalitaiii de 

desernnare a rectorulu·i, 

iinand cont de prevederile Cartei universitare a Unlversitalii ,,Bogdan Vada" din Cluj-Napoca sl ale 

Metodologiei referitoare la procesu1 de constituire i de alegere a structurilor i a funqlllor de conducere ale 

Universitatii ,.Bogdan Vada" din CluJ-Napoca, 

avand in vedere Hotarjrea Senatului Universita ii ,,Bogdan Voda1
' din Cluj-Napoca nr. 44 din data de 

18.10.2016 prin care a fost validata componenta Biroului electoral al universitatii, 

avand Tn vedere Procesul-verbal privind consemnarea rezultatului alegeril rectorului Universitatii 

,,Bogdan Voda" dln Cluj-Napoca din data de 16.11.2016, 

urrnare a adresei Universitatii ,,Bogdan Voda11   din Cluj•Napoca cu nr. 190R/18.ll.2016 Tnregistrata  la 

Ministerul Educatiei Natlonale $1 Cercetarii tiintifice cu nr. 47001/24.11.2016, prin care se inainteaza 

documentefe privind alegerea rectorului Universitatii ,,Bogdan Vada" din CluJ•Napoca in vederea 

confirmarii, 

'i'n conformitate cu prevederile Hotar§rll Guvernului nr. 44/ 2016 privind organizarea i functionarea 

Ministerului Educatiei Nationale i Cercet ril !?tiintifice,cu modiflcil.rile i completarlle ulterioare1 

 
ministrul educatiei nationale i cercetaritiiintifice 

emite prezentul ordin: 

Art.1 Tncepand cu data prezentului ordin, se confirma 'in functia de rector al Unlversltatli ,,Bogdan Vada" din Cluj-

Napoca, dornnuf prof. univ. cir. Mohammad JARADAT. 

Art.2 Directia Generala lnvatamant Superior 1i Universitatea ,,Bogdan Vodif' din Cluj-Napoca due la Tncleplinire 

dlspozltiile prezentu1ui ordin. 
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CAPITOLUL I 

CARTA UNIVERSITARĂ, AUTONOMIA UNIVERSITARĂ ȘI SPAȚIUL 

UNIVERSITAR 

 
Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca funcţionează pe baza 

autonomiei universitare, înţeleasă ca modalitate specifică de autoconducere în 
acord cu cadrul legal stabilit de Constituţia României, Legea educaţiei naţionale, 
Legea privind înfiinţarea Universităţii „Bogdan Vodă”, alte documente legislative, 
precum şi de reglementări proprii. 

 

Secţiunea 1 

Universitatea „Bogdan Vodă” - persoană juridică de drept privat 

 
Art.1. (1) Prezenta Cartă Universitară, reprezintă documentul fundamental 

care reglementează viaţa comunităţii universitare din Universitatea 
„Bogdan Vodă” şi cuprinde normele şi regulile după care îşi desfăşoară activitatea 
membrii acesteia, precum şi ansamblul de drepturi şi obligaţii ce le revin. 

(2) Carta este elaborată în baza: 
a) Legii nr. 132/2005 – Legea de înfiinţare a Universităţii „Bogdan Vodă” din 

Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 423/2005; 

b) Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr.18/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

c) Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare publicată în 
Monitorul Oficial al României nr.614/2004, cu modificările și 
completările ulterioare; 

d) Hotărâri și ordonanțe de urgență ale Guvernului Romăniei; 
e) Ordine MECTS, metodologii privind învăţământul; 
f) Regulamentele interne ale Universităţii; 
g) Alte prevederi legale. 

 
Art.2. (1) Instituţiile de învăţământ superior particulare se înfiinţează prin 

lege, din inițiativa și resursele materiale și financiare ale unei fundații sau asociații, 
ori ale unui alt furnizor de educație. 

(2) Universitatea „Bogdan Vodă” a fost înfiinţată sub egida Fundaţiei 
Cultural Ecologice Maramureş, devenită ulterior Fundaţia Universitatea „Bogdan 
Vodă”. 

(3) Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca are autonomie 
universitară, autonomie economico-financiară, având drept fundament 
proprietatea privată, garantată de Constituție. 
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Art.3. (1) Denumirea oficială este Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj- 
Napoca (UBV). Denumirea oficială în limba engleză este: “Bogdan Vodă” University 
of Cluj-Napoca. 

(2) Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca a fost înfiinţată în baza 
Legii 132 din 17 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 423 din 
19 mai 2005. 

(3) Sediul UBV este România, Cluj-Napoca, Str. Grigore Alexandrescu nr. 26 
A. Adresa electronică este www.ubv.ro. 

(4) Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca funcţionează în baza Legii 
nr.132/2005 fiind o instituţie de învăţământ superior particular, de drept privat şi 
utilitate publică, cu autonomie academică şi economico-financiară. 

(5) Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca este organizată şi 
funcţionează pe principiul nonprofit, având un buget propriu de venituri şi 
cheltuieli, organizare şi conducere proprie, conform conţinutului prezentei Carte 
universitare. 

(6) În urma evaluării instituţionale efectuate, în anul 2010, de către Agenţia 
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior Universitatea “Bogdan 
Vodă” din Cluj-Napoca a fost acreditată cu calificativul Încredere. 

(7) Ziua UBV este 17 mai. 
(8) Reprezintă proprietatea UBV şi pot fi folosite numai în condiţiile legii: 

a) denumirea oficială; 
b) abrevierile: UBV sau U.B.V.; 
c) sigla, ştampila, drapelul şi ţinuta de ceremonie (robă şi tocă). 

 

Secţiunea a 2-a 

Carta universitară și opțiunile majore ale comunității universitare 

 
Art.4. (1) Carta universitară prezintă opţiunile majore ale comunităţii 

universitare şi se aplică în tot spaţiul universitar. 
(2) Carta universitară cuprinde, în principal: 
a) Structurile universitare, atribuțiile, durata mandatelor, avizate de 

fondatori; 
b) modalităţile de desemnare şi revocare din funcţie a persoanelor care 

ocupă funcţii de conducere sau care fac parte din structurile şi 
organismele de conducere ale universităţii; 

c) codul de etică şi deontologie profesională universitară; 
d) modul în care se realizează gestiunea şi protecţia resurselor universităţii; 
e) condiţiile în care se constituie fondurile proprii şi stabilirea destinaţiei 

acestora; 
f) condiţiile în care universitatea se poate asocia cu alte instituţii de 

învăţământ superior sau cu alte organizaţii pentru îndeplinirea misiunii 
sale; 

http://www.ubv.ro/
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g) modalităţile de colaborare dintre structurile de conducere ale 
universităţii şi personalul didactic, de cercetare, tehnic şi administrativ şi 
studenţi; 

h) modalităţile în care se derulează acţiunile de cooperare internaţională ale 
instituţiei de învăţământ superior, încheierea de contracte şi participarea 
la organizaţiile europene şi internaţionale; 

i) alte aspecte considerate relevante de către Senatul universitar şi care 
corespund legislaţiei în vigoare. 

(3) Carta universitară se elaborează şi se adoptă de către Senatul 
universitar, după dezbaterea ei în cadrul comunităţii universitare. 

(4) Carta universitară nu conţine prevederi contrare legislaţiei în vigoare. 
 

Art.5. (1) Universitatea poate înfiinţa, singură sau prin asociere, societăţi 
comerciale, fundaţii sau asociaţii, cu aprobarea Senatului universitar. Condiţia ca 
acestea să se înfiinţeze este aceea ca ele să contribuie la creşterea performanţelor 
instituţiei şi să nu influenţeze negativ în niciun fel activităţile de învăţământ, 
cercetare şi consultanţă. 

(2) Universitatea „Bogdan Vodă” poate constitui consorţii cu alte instituţii 
de învăţământ superior acreditate/autorizate, inclusiv cu unităţile de cercetare- 
dezvoltare, în baza unui contract de parteneriat, conform legislaţiei în vigoare. 

(3) Condiţiile de asociere cu alte instituţii de învăţământ superior sau cu 
alte organizaţii, pentru creşterea performanţelor instituţiei sunt cuprinse în 
Regulamentul de asociere al U.B.V. 

 

Secţiunea a 3-a 

Misiunea Universităţii și obiective majore 

 
Art.6. (1) Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca şi-a asumat 

misiunea de a desfăşura activităţi de învăţământ superior şi de cercetare ştiinţifică, 
pentru formarea de specialişti capabili să rezolve, prin competenţă şi conştiinţă, 
ansamblul problemelor specifice domeniului în care au obţinut licenţa 
universitară. 

(2) Misiunea universităţii se defineşte prin realizarea următoarelor 
obiective majore: 

a) stabilirea unui management strategic eficient pentru dezvoltarea globală 
şi echilibrată a universităţii; 

b) promovarea procesului de învăţământ şi cercetare în concordanţă cu 
exigenţele superioare ale cunoaşterii, formării, educaţiei şi integrării în 
societate; 

c) contribuţia în plan social, economic şi cultural, la dezvoltarea locală, 
zonală şi naţională printr-o implicare directă, conform nevoilor 
comunităţii; 
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d) formarea de specialişti în diferite domenii pentru a fi competenţi şi 
responsabili, organizarea unor programe de formare profesională 
continuă a adulţilor pentru dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor 
profesionale, a asigurării educaţiei pe tot parcursul vieţii. 

e) recrutarea şi perfecţionarea personalului didactic al universităţii, 
crearea stimulentelor pentru dezvoltarea lui profesională; 

f) urmărirea implementării principiului calităţii în activitatea universităţii 
precum şi în criteriile de evaluare în managementul universitar, 
managementul administrativ, procesul de învăţământ şi cercetarea 
ştiinţifică; 

g) protejarea cadrului democratic, bazat pe respectarea drepturilor şi 
libertăţilor individului în statul de drept, afirmarea demnităţii şi 
toleranţei, a schimbului liber de opinii; 

h) îmbunătăţirea continuă a activităţilor şi performanţelor proprii, prin 
asimilarea experienţei universităţilor şi centrelor de referinţă şi 
considerarea cerinţelor semnificative de pe piaţa muncii şi a calificărilor; 

i) organizarea de sesiuni ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, colocvii şi 
expoziţii, cu invitaţi din ţară şi străinătate; 

j) pregătirea tinerilor proveniţi din alte ţări prin programele de studiu ale 
universităţii; 

k) afirmarea performanţelor profesionale şi ştiinţifice, prin participarea la 
comunităţile internaţionale de specialişti şi la cooperare 
interuniversitară; 

l) editarea de cărţi şi manuale universitare, cursuri şi monografii, reviste 
şi alte materiale didactice, pentru uzul studenţilor şi schimburi 
ştiinţifice; 

m) participarea la schimbul de valori intelectuale europene prin accesul la 
programele destinate învăţământului superior de către Uniunea 
Europeană. 

(3) Misiunea Universității ”Bogdan Vodă” este de a genera și a transfera 
cunoaștere către societate prin formarea inițială și continuă la nivel universitar, 
prin cercetarea științifică, creație individuală și colectivă, în domeniul științelor, 
precum și valorificarea rezultatelor acestora. 

 
Art.7. (1) Etica şi deontologia profesională, aplicate în cadrul Universităţii 

„Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, sunt reglementate prin Codul de etică şi 
deontologie profesională. 

(2) Codul de etică şi deontologie profesională include și următoarele 
situații: 

a) situaţiile de incompatibilitate şi conflicte de interese; 
b) interdicţia ca persoanele ce se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la 

gradul III, inclusiv, să nu poată ocupa concomitent funcţii, astfel 
evitându-se situaţia în care una dintre aceste persoane să se afle faţă de 
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cealaltă persoană într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau 
evaluare instituţională, la orice nivel în universitate; 

c) măsurile educaţionale, administrative şi tehnice care se iau pentru 
garantarea originalităţii lucrărilor de licenţă, master, doctorat, 
articolelor ştiinţifice sau a altor asemenea lucrări, precum şi sancţiunile 
aferente. 

 

Secţiunea a 4-a 

Autonomia universitară, având drept fundament proprietatea privată 

 
Art.8. (1) Atributele autonomiei universitare sunt în acord cu Constituţia 

României, Legea educaţiei naţionale şi alte reglementări legale. 
(2) Autonomia universitară stă la baza organizării, conducerii şi desfăşurării 

procesului de învăţământ, fiind corelată cu principiul răspunderii personale şi 
colective, pentru o calitate superioară a întregii activităţi didactice şi ştiinţifice. Se 
realizează, în principal, prin: 

a) organizarea, programarea, desfăşurarea şi perfecţionarea procesului de 
învăţământ; 

b) stabilirea formelor de organizare a studiilor de licenţă, masterat, 
postuniversitare, confirmate prin acreditarea programelor de studii; 

c) stabilirea programelor de studii; 
d) stabilirea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice în 

corelaţie cu standardele naţionale şi internaţionale; 
e) organizarea cercetării ştiinţifice şi a documentării; 
f) selectarea şi promovarea personalului didactic şi a celorlalte categorii de 

personal pe criterii de competenţă academică şi managerială; 
g) acordarea, în condiţiile legii, a titlurilor didactice, ştiinţifice şi onorifice; 
h) stabilirea programelor de cooperare cu alte instituţii de învăţământ 

superior şi de cercetare, din ţară şi străinătate; 
i) eligibilitatea organismelor de conducere academică; 
j) acordarea de burse de studii pentru studenţii care nu au posibilitatea să- 

şi achite taxele din veniturile familiei; 
k) organizarea şi controlul activităţii secretariatelor; 
l) rezolvarea problemelor sociale ale comunităţii universitare; 
m) stabilirea unor însemne şi simboluri proprii; 
n) asigurarea ordinii şi disciplinei în spaţiul universitar. 

 
Art.9. (1) Autonomia universitară dă dreptul comunităţii universitare să-şi 

stabilească misiunea proprie, strategia instituţională, structura, activităţile, 
organizarea şi funcţionarea proprie, gestionarea resurselor materiale şi umane. 

(2) Aspectele fundamentale ale autonomiei universitare sunt exprimate în 
Carta universitară, aprobată de Senatul universitar, în concordanţă cu legislaţia în 
vigoare. 
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(3) Autonomia universitară se exercită numai cu condiţia asumării 
răspunderii publice. 

(4) În universitate este asigurată libertatea cercetării în ceea ce priveşte 
stabilirea temelor, alegerea metodelor, procedeelor şi valorificarea rezultatelor, 
conform legii. 

(5) În universitate este interzisă periclitarea sub orice formă a dreptului la 
exprimarea liberă a opiniilor ştiinţifice şi artistice. 

(6) Studenţilor le este asigurat dreptul la liberă alegere a cursurilor şi 
specializărilor, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu planurile de 
învăţământ. 

 

Secţiunea a 5-a 

Spaţiul universitar şi comunitatea universitară 

 
Art.10. (1) Spaţiul universitar al Universităţii „Bogdan Vodă” se compune 

din totalitatea construcţiilor proprii, amfiteatre, săli de curs şi seminar, laboratoare 
şi biblioteci, spaţii administrative şi sportive, precum şi dotarea acestora. 

(2) Spaţiul universitar cuprinde ansamblul edificiilor, terenurilor şi a altor 
dotări, aflate la dispoziţia comunităţii universitare pentru desfăşurarea procesului 
de învăţământ şi de cercetare, a activităţilor culturale şi sportive, precum şi pentru 
activităţile de administrare. Universitatea utilizează, pe bază de contracte, unele 
spaţii auxiliare ce aparţin altor instituţii de învăţământ, dacă este necesar. 

(3) Desfăşurarea activităţilor şi accesul în spaţiile destinate învăţământului 
se face cu respectarea prevederilor Cartei universităţii, fiind interzise în spaţiul 
universitar crearea şi funcţionarea partidelor politice sau a altor formaţiuni 
politice. 

(4) În spaţiul universitar sunt interzise acţiunile de prozelitism religios şi a 
celor care încalcă moralitatea, în detrimentul sănătăţii psihice şi fizice a studenţilor 
şi întregii comunităţi universitare. 

(5) Spaţiul universitar este inviolabil. 
(6) Accesul în spaţiul universitar se face prin legitimare la poartă, se 

consemnează de ofiţerul de serviciu, se înmânează ecuson şi se însoţeşte persoana 
până la destinaţie. Accesul maşinilor se face pe bază de card, cel mai devreme la 
ora 7,00, prin ridicarea barierei şi părăsirea spaţiului universitar, cel mai târziu la 
ora 21,00. 

 
Art.11. (1) Comunitatea universitară este constituită din personal didactic 

şi de cercetare, studenţi, şi personal didactic şi de cercetare auxiliar, personal de 
specialitate și administrativ. 

(2) Din comunitatea universitară fac parte şi persoane cărora li s-a conferit 
calitatea de membru al comunităţii universitare, prin hotărâre a Senatului 
universitar. 
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(3) Membrii comunităţii universitare au drepturile şi îndatoririle stabilite 
prin Carta universitară şi reglementările legale. 

 
 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA ŞI ADMINISTRAŢIA ACADEMICĂ 
 

Secţiunea 1 

Structura, principii de organizare şi funcţionare 

 
Art.12. - (1) Structura de organizare şi funcţiile aferente, mandatele și 

atribuțiile, modul de constituire, precum şi alte considerente legate de statutul 
acestor structuri sunt stabilite în conformitate cu prevederile legii, cu avizul 
fondatorilor și aprobate de Consiliul de Administrație și Senatul universitar. 

(2) Universitatea „Bogdan Vodă”din Cluj-Napoca este fondată din iniţiativa 
şi cu resursele materiale şi financiare ale Fundaţiei Universitatea „Bogdan Vodă” 
din Cluj-Napoca şi are autonomie universitară. 

(3) Structurile şi funcţiile de conducere ale Universităţii „Bogdan Vodă”din 
Cluj-Napoca, atribuţiile, durata mandatelor, precum şi alte considerente legate de 
statutul acesteia sunt stabilite de prezenta Cartă universitară, în acord cu legislaţia 
în vigoare. 

(4) Structurile de conducere în Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-
Napoca privesc: 

a) Consiliul de administraţie; 
b) Senatul universitar; 
c) Consiliul facultăţii; 
d) Consiliul departamentului. 

(5) Funcţiile de conducere sunt următoarele: 
a) preşedintele fondator al universităţii; 
b) rectorul universităţii; 
c) președintele Senatului universitar; 
d) prorectorul; 
e) decanul; 
f) prodecanul; 
g) directorul de departament; 
h) directorul general administrativ. 

(6) Procesul de stabilire şi alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere 
la nivelul universităţii, al facultăţilor şi departamentelor respectă principiul 
reprezentativităţii. 

(7) Conducerea universităţii poate institui la nivelul universității și al 
facultăților următoarele funcţii de execuţie: 

a) consilierul universităţii care îndeplineşte rol consultativ și 
reprezentativ; 
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b) secretar executiv al Senatului ce desfăşoară activităţi de secretariat, 
de execuţie; 

c) secretarul executiv al Consiliului facultăţii ce desfăşoară activităţi de 
secretariat, de execuţie. 

Art.13. - (1) Universitatea se organizează şi funcţionează prin respectarea 
următoarelor principii: 

a) tradiţia libertăţii academice, a recunoaşterii drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului şi cetăţeanului, a gândirii libere şi 
pluralismului politic, a democraţiei şi principiului supremaţiei legii; 

b) membrii comunităţii universitare au libertatea de conştiinţă şi 
exprimare, bazată pe principii nediscriminatorii, respingând ideile, 
curentele şi atitudinile antidemocratice, xenofobe, şovine şi rasiste;. 

c) membrii comunităţii academice, indiferent de apartenenţa etnică şi 
confesiune, au dreptul de a participa la conducerea activităţilor 
universitare, dacă îndeplinesc cerinţele autorităţii academice, 
reprezentate de prestaţia ştiinţifică, didactică şi competenţa 
managerială; 

d) intrarea în comunitatea academică se face prin concurs; 
e) comunitatea academică este deschisă cetăţenilor români şi străini, 

fără discriminări, cu condiţia unei abilitări corespunzătoare. Dreptul 
la audienţă în faţa conducerii Universităţii îl are fiecare membru al 
comunităţii academice; 

f) prestaţia ştiinţifică şi didactică din structurile universitare (colective, 
departamente, facultăţi, grupuri de cercetare etc.) se evaluează 
potrivit normelor şi uzanţelor practicate în viaţa academică; 

g) Universitatea promovează parteneriatul cu alte universităţi, pe baza 
egalităţii şi dezvoltă cooperarea academică internaţională; 

h) criteriul fundamental de evaluare a calificării academice îl reprezintă 
activitatea proprie, didactică şi de cercetare ştiinţifică, concretizată 
prin elaborarea lucrărilor de specialitate şi publicarea acestora; 

i) activităţile de instruire şi cercetare sunt libere de îngrădiri sau 
condiţionări politice şi se realizează la nivelul cerinţelor academice 
deschise progresului. Planurile de învăţământ se elaborează în 
concordanţă cu criteriile universităţilor performante şi în 
conformitate cu legislaţia în vigoare; 

j) procesul de formare a unor specialişti competitivi se finalizează cu 
obţinerea licenţei, sau masteratului; 

k) Sistemul de Credite Transferabile, practicat în Universitatea „Bogdan 
Vodă” oferă studenţilor mobilitate şi flexibilitate prin opţiune 
individuală; 

l) organizarea continuităţii studiilor, la nivel de masterat şi programe 
postuniversitare se aplică ţinând seama de posibilităţile facultăţilor 
şi opţiunile studenţilor; 
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m) opinia studenţilor, individuală sau exprimată de către reprezentanţii 
lor, este o soluţie de evaluare, autocontrol şi ameliorare a vieţii 
universitare; 

n) spaţiul academic este interzis pentru confruntări între convenţii şi 
partide politice. Este inviolabil, exceptând cazurile de flagrant delict 
sau forţă majoră pentru autorităţile puterii de stat; 

o) Universitatea utilizează sponsorizări şi realizează resurse 
extrabugetare conform legii; 

p) Universitatea poate achiziţiona din import, aparatură, utilaje, fond 
de carte, publicaţii, dotări pentru procesul didactic; 

q) activităţile universităţii au la bază Planul strategic de dezvoltare şi 
Planurile operaţionale anuale; 

 

Secţiunea a 2-a 

Universitatea, Consiliul de administraţie, Senatul Universitar 

 
Art.14. (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea 

asumată, Universitatea „Bogdan Vodă” poate cuprinde următoarele componente 
organizatorice: facultăţi, departamente, centre de consultanţă, centre pentru 
formarea continuă a resurselor umane, unităţi de prestări servicii. În structura 
universităţii funcţionează compartimente tehnico-administrative. 

(2) Componentele stipulate la alineatul (1) sunt organizate în concordanţă 
cu misiunea universităţii astfel încât să asigure criteriile şi standardele de calitate, 
să gestioneze în mod eficient activităţile de învăţământ, cercetare sau transfer 
cognitiv şi să asigure sprijinul administrativ adecvat membrilor comunităţii 
universitare. 

 
Art.15. (1) Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este 

forul de decizie şi deliberare la nivelul universităţii. 
(2) Senatul coordonează activitatea academică la nivelul întregii 

universităţi şi se întruneşte în sesiuni ordinare, conform programării stabilite şi în 
sesiuni extraordinare, la convocarea Președintelui Senatului, a Rectorului sau a cel 
puţin 1/3 din membrii săi. 

(3) Senatul lucrează statutar în condiţiile prezenţei a cel puţin 2/3 din 
numărul total al membrilor săi. 

(4) Hotărârile Senatului universitar se iau cu voturile majorităţii simple a 
membrilor săi prezenţi, exprimate în mod direct şi deschis. 

(5) Membrii Senatului sunt aleşi prin vot, dintre candidaţii propuşi de 
consiliile facultăţilor, ai unităţilor de cercetare ştiinţifică, sau altor structuri 
competente. 

(6) Studenţii sunt aleşi în mod democratic, la nivelul diverselor formaţii, 
programe sau cicluri de studiu, atât în cadrul facultăţilor, cât şi al universităţii. Ei 
sunt, de drept, reprezentanţi legitimi ai intereselor studenţilor, la nivelul facultăţii 
sau a universităţii. 
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(7) Componenţa şi mărimea Senatului universitar este stabilită prin Carta 
universitară, astfel încât să se asigure eficienţa decizională şi reprezentativitatea 
comunităţii academice. 

(8) Senatul universitar este compus 75% din personal didactic şi de 
cercetare şi 25% din reprezentanţi ai studenţilor. Membrii Senatului universitar 
vor fi stabiliţi prin votul universal al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor 
titulari, respectiv al studenţilor. Consiliul de administrație numește ¼ din membrii 
de senat care au calitatea de cadre didactice. 

(9) Senatul Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca are în 
componenţa sa un număr de 9-17 membri. 

(10) Mandatul Senatului universitar este de 4 ani, cu posibilitate de 
prelungire, stabilită de Consiliul de administrație. Durata mandatului unui 
membru de senat urmează aceeași procedură. Pentru studenți durata mandatului 
este de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire, raportat la durata studiilor 
universitare parcurse de aceștia. 

(11) Senatul universitar își alege prin vot Președintele Senatului UBV care 
conduce activitatea senatului și a ședințelor de senat. Ședințele de senat au 
prioritate trimestrială, lunară, sau sunt ședințe extraordinare. 

(12) Președintele Senatului coordonează activitatea comisiilor de 
specialitate ale Senatului și gestionează atribuțiile senatului universitar. 

(13) Președintele Senatului reprezintă Senatul universitar în relația cu 
Consiliul de administrație și Rector. El are și rol de reprezentare a instituției în 
relațiile interne și internaționale. 

(14) Durata mandatului de Președinte al Senatului este de minim 4 ani, cu 
posibilitate de prelungire stabilită de Consiliul de administrație. 

(15) Interimatul funcției de Președinte al Senatului universitar se 
stabilește prin numire făcută de Consiliul de administrație. 

 
Art.16. (1) Atribuţiile Senatului universitar sunt: 

a) elaborează şi adoptă Carta Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 
şi face propuneri pentru completarea sau modificarea ulterioară a acesteia; aprobă 
regulamente, coduri şi metodologii ce reglementează diverse domenii de activitate 
ale comunităţii academice şi care constituie anexe ale Cartei universitare; 

b) În elaborarea Cartei, Senatul colaborează cu Consiliul de administraţie în 
ceea ce priveşte reglementarea activităţilor, indiferent de natura acestora; 

c) aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile 
operaţionale de activitate; 

d) propune Consiliului de administraţie înfiinţarea centrelor şi 
laboratoarelor de cercetare – dezvoltare; 

e) elaborează propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 
al universităţii referitoare la activităţile didactice şi de cercetare; 

f) aprobă reglementări proprii ale Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj- 
Napoca, privind organizarea şi funcţionarea programelor de studii pentru fiecare 
ciclu universitar, în acord cu standardele naţionale, specifice, de calitate; 
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g) elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi 
deontologie profesională; 

h) adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor; 
i) elaborează şi aprobă metodologia de avizare, de selecţie şi de recrutare a 

rectorului, conform legii; 
j) validează rezultatele concursurilor pentru funcţia de Decan; 
k) coordonează activitatea de selecţie şi promovare a cadrelor didactice şi 

de cercetare; 
l) aprobă metodologia de concurs şi validează rezultatele concursurilor 

pentru ocuparea unor funcţii didactice şi de cercetare vacante şi propune 
Consiliului de administraţie emiterea deciziilor de angajare; 

m) aprobă în baza Codului de etică şi deontologie profesională la 
propunerea rectorului, sancţionarea personalului didactic şi de cercetare cu 
performanţe profesionale slabe, în adoptarea hotărârii ţinând cont de avizul 
compartimentului juridic; 

n) propune Consiliului de administrație modele ale contractelor de studii și 
de școlarizare; 

o) propune Consiliului de administraţie cuantumul taxelor pentru diferite 
activităţi pe linie universitară; 

p) aprobă structura anului universitar; 
q) aprobă regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor şi 

calendarul activităţii educaţionale, specifice semestrelor academice de studii; 
r) stabileşte numărul minim de credite necesare promovării anului 

universitar; 
s) elaborează şi aprobă Metodologia de examinare şi evaluare a studenţilor; 
t) aprobă metodologia Universităţii privind organizarea admiterii la 

programele de studii organizate în universitate; 
u) stabileşte anual programele de studii universitare de masterat ce vor fi 

promovate de universitate, cu respectarea prevederilor legale; 
v) stabileşte în baza Metodologiei cadru, elaborată de Ministerul Educaţiei, 

metodologia proprie de conferire a titlurilor şi de ocupare a posturilor didactice şi 
de cercetare; 

w) gestionează procesul de evaluare periodică a personalului didactic şi 
de cercetare din universitate; 

(2) Încălcarea normelor de comportare a personalului didactic şi de 
cercetare, a celui de conducere atrage răspundere disciplinară. 

 
Art.17. (1) Senatul universitar îşi desfăşoară activitatea în plen şi pe 

comisii. 
(2) Senatul universitar stabileşte comisii de specialitate prin care 

controlează activităţile stabilite de Senat. Rapoartele de monitorizare şi de control 
stau la baza rezoluţiilor Senatului universitar. 
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(3) Comisiile Senatului Universităţii “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca sunt: 
a) comisia de strategie şi dezvoltare instituţională; 
b) comisia pentru cercetare ştiinţifică; 
c) comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; 
d) comisia de etică şi deontologie universitară; 
e) comisia pentru programe de studii; 
f) comisia de metodică şi perfecţionare profesională; 
g) comisia pentru probleme studenţeşti; 
h) comisia pentru consiliere şi orientare în carieră. 

(6) Componenţa şi competenţele comisiilor se stabilesc şi se aprobă în 
plenul senatului. 

(7) Comisiile de specialitate ale senatului organizează şi controlează 
domenii de activitate pe linie academică şi de cercetare ştiinţifică. 

(8) În cazul în care este necesar, Senatul universitar poate decide şi asupra 
înfiinţării altor comisii. 

 
Art.18. - (1) Conducerea operativă a Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj- 

Napoca este asigurată de Consiliul de administrație. 
Art.19. (1) Consiliul de administraţie al universităţii asigură conducerea 

operativă a universităţii şi aplică deciziile strategice ale Senatului universitar. 
(2) Consiliul de administraţie al Universităţii “Bogdan Vodă” din Cluj- 

Napoca este numit de fondatorul universităţii / preşedintele fondator al 
universităţii. 

(3) Consiliul de administraţie este compus din 3-5 membrii și un secretar 
executiv persoane numite de fondator. 

(4) Structura Consiliului de administrație cuprinde: Președinte, 
Primvicepreședinte, Vicepreședinte, membrii și secretar executiv. 

(5) Consiliul de administraţie este condus de Preşedintele Consiliului de 
Administraţie care este şi Preşedintele fondator al universităţii. 

(6) Hotărârile Consiliului de administraţie cu privire la strategiile 
universitare economice şi financiar–contabile sunt obligatorii pentru întreg 
personalul angajat al Universităţii “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca. 

(7) Consiliul de administraţie reprezintă structura de conducere a 
universităţii care are sarcini organizatorice, economico-financiare, de formare şi 
alocare a resurselor şi de gestionare patrimoniului; 

(8) Mandatul Consiliului de administraţie este de 5 ani cu posibilitate de 
înnoire, iar numărul de mandate al membrilor Consiliului de administraţie nu 
este limitat. 

(9) Nu se impun condiţii de vârstă pentru membrii Consiliului de 
administraţie. 

 
Art.20. - (1) Consiliul de administraţie are următoarele competenţe: 
a) propune Senatului universitar strategii ale universităţii pe termen lung şi 

mediu şi politici de interes ale universităţii, ţinând cont de prognoza economico–
financiară a instituţiei; 
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b) stabileşte tructurile și funcțiile de conducere, atribuțiile, modul de 
constituire a acestora, dimensiunea numerică a personalului instituţiei şi politica 
salarială; 

c) participă, împreună cu Senatul universitar, la elaborarea, completarea sau 
modificarea Cartei universitare, în problemele referitoare la gestionarea 
patrimoniului, atribuţiile compartimentelor tehnico–administrative, şi economico 
– financiare, alte domenii de interes ale Universității; 

d) încheie cu rectorul un contract de administrare care cuprinde criteriile şi 
indicatorii de performanţă, drepturile şi obligaţiile părţilor; acest contract trebuie 
să aibă viza Senatului pentru problemele ce privesc activităţile academice; 

e) avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri 
către Senatul universitar de finalizare a acelor programe de studii care nu se mai 
încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar, 
precum şi de încetare a activităţii unor centre de cercetare; 

f) aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de 
cercetare. Se ocupă de selecţia, angajarea, formarea, motivarea şi încetarea 
relaţiilor contractuale de muncă ale personalului; 

g) stabileşte în termeni operaţionali bilanţul anual; 
h) aprobă execuţia bugetară; 
i) avizează, din punct de vedere economic şi administrativ, diferite 

reglementări interne elaborate de Senatul universitar; 
j) aprobă deschiderea sau închiderea de conturi; 
k) aprobă achiziţionarea sau transferul de bunuri mobile sau imobile; 
l) coordonează şi aprobă activităţile de investiţii; 
m) aprobă operaţiile de împrumut, decide asupra angajării unor credite, 

asupra asumării unor responsabilităţi materiale sau a dreptului de preempţiune 
precum şi asupra formării unor depozite financiare ori a acceptării unor donaţii 
sau sponsorizări; 

n) stabileşte destinaţia fondurilor universităţii pentru realizarea misiunii 
instituţiei: educaţie şi cercetare; 

o) stabileşte anual la propunerea Senatului, categoriile de taxe percepute de 
la studenţi pentru diferite servicii: de studii, de şcolarizare, de reexaminare, de 
reînmatriculare, de continuare studii, pentru înscrierea la examenele de finalizare 
a studiilor etc.; 

p) aprobă propunerile Senatului privind cifrele de şcolarizare în funcţie de 
fondurile aflate la dispoziţia universităţii şi de asigurarea calităţii învăţământului; 

q) decide asupra completării şi modificării statelor de funcţii ale universităţii 
pentru personalul didactic, de cercetare şi tehnico–administrativ; 

r) organizează concursuri pentru ocuparea funcţiilor de director 
administrativ, director economic, şef serviciu resurse umane, secretar şef al 
universităţii şi consilier juridic, 

s) aprobă, la propunerea Senatului universitar, menţinerea în activitate a 
unor cadre didactice care au împlinit vârsta de pensionare; 

t) încheie contracte de închiriere sau de colaborare cu alţi parteneri pentru 
derularea unor activităţi didactice sau de cercetare; 
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u) aprobă, la propunerea Senatului, programe de cooperare cu alte instituţii 
de învăţământ superior sau institute de cercetare; 

v) aprobă, la propunerea preşedintelui universităţii, sancţiuni ale 
personalului tehnico–administrativ cu rezultate profesionale slabe, în baza 
prevederilor legislative în vigoare, în stabilirea sancţiunilor se ţine seama şi de 
avizul compartimentului juridic; 

(2) Toate deciziile privind patrimoniul sunt luate de către Consiliul de 
administrație; 

(3) Consiliul de administrație numește ¼ din membrii Senatului 
universitar din rândul personalului didactic și de cercetare; 

(4) Consiliul de administrație desemnează doi din membrii săi, care să facă 
parte din Senatul universității, asigurând coerența între cele două organisme; 

(5) Consiliul de administraţie informează anual Senatul asupra 
următoarelor probleme: 

a) modul în care au fost îndeplinite obiectivele economice şi 
administrative din planul de dezvoltare instituţională; 

b) situaţia financiară a universităţii; stadiul realizării unor lucrări de 
investiţii–construcţii; 

c) situaţia personalului şi situaţia posturilor vacante; 
d) principalele prevederi ale bugetului pe anul financiar următor. 

(6) Consiliul de administraţie se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la 
iniţiativa preşedintelui universităţii sau a două treimi din membri; 

(7) Hotărârile Consiliul de administraţie sunt obligatorii pentru toate 
structurile şi pentru întregul personal angajat al universităţii. 

 

Secţiunea a 3-a 

Preşedintele fondator al universităţii, Președintele universității, Rectorul 

 
Art.21. (1) Preşedintele fondator al universităţii este Președintele 

universității şi Preşedintele Consiliului de Administraţie al universităţii în calitatea 
sa de preşedinte al Fundaţiei Universităţii “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca. 

(2) Președintele Consiliului de Administrație are următoarele competenţe: 
a) avizează Carta universităţii şi iniţiază modificarea acesteia; 
b) numeşte Consiliul de administraţie al universităţii și stabilește 

responsabilitățile membrilor ce îl compun; 
c) avizează structurile de conducere, durata mandatelor, precum şi alte 

considerente legate de statutul acestora; 
d) stabileşte plafonul operaţiunilor financiare derulate de Rector fără 

aprobarea Consiliului de administraţie dându-şi acordul asupra 
activităţilor investiţionale ale universităţii; 
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e) avizează propunerile cu privire la realizarea de consorţii universitare, 
asocieri sau fuziuni cu alte universităţi, pe baza unor contracte sau 
acorduri de parteneriat aprobate de Senat, cu respectarea 
Constiţuţiei, a legislaţiei în vigoare şi a prezentei Carte; 

f) poate iniţia, cu protecţia intereselor studenţilor, în condiţiile legii, 
desfiinţarea, dizolvarea sau lichidarea universităţii. 

g) avizează documentele de natură economică, financiară şi de 
administrare a patrimoniului universităţii; 

h) semnează alături de rector, contractele individuale de muncă pe 
perioadă nedeterminată sau determinată a întregului personal al 
Universităţii “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca; 

i) participă personal sau printr-un împuternicit la concursurile pentru 
ocuparea unor posturi care sunt de competenţa Consiliului de 
administraţie; 

j) semnează împreună cu rectorul toate deciziile de numire pe funcţii a 
personalului didactic, de cercetare şi tehnico – administrative, ce 
ocupă posturi prin concurs; 

k) negociază şi stabileşte prin împuternicirea Consiliului de 
administraţie, drepturile salariale ale angajaţilor universităţii, 
inclusiv îndemnizaţia de conducere pentru persoanele desemnate în 
astfel de funcţii; 

l) își dă avizul pe documentele administrative financiar–contabile 
(bilanţuri contabile, balanţe, state de funcţii, situaţii de plăţi, contracte 
de orice fel, avansuri pentru achiziţionarea obiectelor de inventar), 
precum şi alte documente care privesc activitatea universităţii şi 
utilizează ştampilele Universităţii “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare; 

m) semnează în numele Consiliului de administraţie, contractul 
instituţional cu Rectorul universităţii; 

n) reprezintă împreună cu Rectorul, universitatea în raport cu 
Ministerul Educaţiei, administraţia centrală şi locală, precum şi alte 
organisme naţionale sau internaţionale cu care universitatea 
cooperează sau la care aderă; 

o) reprezintă împreună cu Rectorul, universitatea în relaţii cu alte 
universităţi sau instituţii din ţară sau din străinătate; 

p) participă la şedinţele Senatului universitar la care este invitat de 
Rector sau de preşedintele Senatului; 

q) informează anual Senatul universitar asupra activităţii Consiliului de 
administraţie; 

r) desemnează, prin consultare cu Rectorul și Președintele Senatului 
persoanele care îndeplinesc, cu rol de interimar, funcția de Prorector, 
Decan și Director de departament; 

s) coordonează şi controlează modul de aducere la îndeplinire a 
hotărârilor Consiliului de administraţie de către toate 
compartimentele universităţii; 
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t) rezolvă şi decide în oricare alte probleme şi aspecte ale activităţii 
universităţii ce decurg din hotărârile Consiliului de administraţie; 

(3) În caz de absenţă din universitate pe o perioadă mai mare de şapte zile, 
atribuţiile preşedintelui Consiliului de administraţie sunt îndeplinite de 
Primvicepreședinte sau de un alt membru al Consiliului de administraţie, delegat 
de preşedintele fondator al universităţii. 

(4) În cazul în care funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie 
devine vacantă, numirea altei persoane pe această funcţie este de competenţa 
fondatorilor. 

(5) Calitatea de fondator, drepturile şi obligaţiile ce decurg din această 
calitate sunt viagere şi se transmit pe cale succesorală, moştenitorilor de drept ai 
preşedintelui fondator al universităţii. 

 
Art.22. (1) Rectorul Universităţii “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca se 

desemnează printr-una din următoarele modalităţi: 
a) prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de 

cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din 
Senatul universitar şi din Consiliile facultăţilor; 

b) pe baza unui concurs public. 
(2) Modalitatea de desemnare a rectorului, se stabileşte cu minimum 6 luni 

înainte de fiecare desemnare a rectorului. 
(3) În cazul în care modalitatea aleasă pentru desemnarea rectorului este 

bazată pe concurs public, Senatul universitar nou ales stabileşte o comisie de 
selecţie şi recrutare a rectorului formată, în proporţie de 50% din membri ai 
universităţii şi în proporţie de 50% din personalităţi ştiinţifice şi academice din 
afara universităţii, din ţară şi din străinătate. 

(4) Concursul public pentru desemnarea rectorului se desfăşoară în baza 
unei metodologii de avizare, de selecţie şi de recrutare a rectorului, elaborată de 
Senatul universitar nou ales. 

(5) La concursul de ocupare a funcţiei de rector pot participa personalităţi 
ştiinţifice sau academice din ţară şi din străinătate care, pe baza audierii în plenul 
senatului nou ales, au obţinut avizul de participare la concurs din partea acestuia. 
Avizul se acordă numai în baza votului majorităţii simple a membrilor Senatului 
universitar nou ales. Senatul universitar are obligaţia de a aviza minimum 2 
candidaţi. 

Art.23. (1) Rectorul este confirmat prin ordin al Ministrului educaţiei, în 
termen de 30 de zile de la data selecţiei. După emiterea ordinului de confirmare, 
rectorul poate semna acte oficiale, înscrisuri, diplome şi certificate. Rectorul 
realizează managementul şi conducerea executivă a universităţii. Mandatul de 
Rector este minim de 4 ani şi poate fi prelungit prin hotărâre a Consiliului de 
administrație. 

(2) Rectorul confirmat de Ministrul educaţiei, pe baza consultării Senatului 
universitar, îşi numeşte prorectorii. 
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(3) Rectorul confirmat de ministrul educaţiei, încheie cu Senatul 
universitar contractul de management, cuprinzând criteriile şi indicatorii de 
performanţă managerială, drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale. 

Art.24. (1) Rectorul reprezintă legal universitatea, în relaţiile cu terţii; 
(2) Rectorul asigură conducerea executivă a universităţii în domeniul 

profesional, didactic, al relaţiilor cu studenţii, al cercetării ştiinţifice, al 
cooperărilor interne şi internaţionale. 

(3) Rectorul răspunde în fața Consiliului de administrație și al Senatului 
universității. 

(4) Rectorul are următoarele atribuţii: realizează managementul şi 
conducerea executivă a Universităţii “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, pe baza 
contractului de management; 

a) este ordonator de credite pentru fonduri alocate de Ministerul Educației 
sau din alte surse bugetare; 

b) propune Senatului universitar pe linie academică şi de cercetare 
reglementări de funcţionare ale universităţii; 

c) propune Consiliului de administraţie proiectul de buget pentru 
asigurarea activităţilor de învăţământ şi cercetare; 

d) prezintă Consiliului de administraţie propuneri ale Senatului universitar 
privind înfiinţarea sau desfiinţarea unor programe de studii, a unor structuri 
didactice şi de cercetare. Face propuneri de organizare a concursurilor pentru 
ocuparea unor posturi vacante, de prelungirea activităţii unor cadre didactice 
care au împlinit vârsta de pensionare; 

e) reprezintă împreună cu preşedintele universitatea în relaţiile cu 
Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior, alte instituţii de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, 
administraţia centrală şi locală precum şi alte organisme naţionale şi 
internaţionale ; 

f) semnează, în numele universităţii, protocoale încheiate pe linie 
academică cu alte instituţii de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, 
precum şi documente de studiu tipizate la nivel naţional; 

g) controlează modul în care se aduc la îndeplinire de către structurile de 
învăţământ şi cercetare deciziile Consiliului de administrație și ale Senatului 
universitar; 

h) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul de administraţie și de 
Senatul universitar în conformitate cu Carta universitară şi legislaţia în vigoare. 

(5) Pentru nerespectarea unor prevederi ale Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la răspunderea 
publică, Ministrul Educaţiei poate revoca din funcţie rectorul, cu prealabila 
consultare a Senatului universitar. 

(6) În situaţia prevăzută la alineatul precedent, Senatul universitar are 
obligaţia ca în termen de 5 zile lucrătoare de la data revocării din funcţie a 
rectorului să desemneze un prorector care să reprezinte universitatea până la 
confirmarea unui nou rector de către ministrul educaţiei. 
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(7) În termen de 3 luni de la revocarea din funcţie a rectorului, Senatul 
universitar finalizează procedurile de desemnare a unui nou rector şi trimite spre 
confirmare ministrului educaţiei. 

 

Secţiunea a 4-a 

Prorectorul, Secretarul executiv al Senatului, Consilierul universităţii 

 
Art.25. (1) Prorectorul este numit în funcţie de către rector, pe baza 

consultării Senatului universitar, în urma confirmării acestuia de către Ministrul 
educației. 

(2) Atribuţiile Prorectorului sunt: 
a) asigură conducerea curentă în domeniul profesional şi ştiinţific; 
b) elaborează Regulamente specifice activităţii didactice şi ştiinţifice; 
c) coordonează acţiunile vizând elaborarea Planurilor de învăţământ în 

Sistemul creditelor transferabile; 
d) coordonează munca de întocmire şi definitivare a statelor de funcţii ale 

personalului didactic, pe facultăţi; 
e) coordonează relaţiile cu studenţii în universitate; 
f) asigură elaborarea unitară a structurilor profesionale și didactice privind 

anul universitar (activităţi didactice, sesiuni de examene, practică, vacanţe); 
g) realizează legătura cu facultăţile, în domeniile pe care le au în 

competenţă; 
h) este responsabil în faţa Senatului şi a Rectorului. 
(3) Numărul de prorectori se stabileşte în raport de numărul total al 

studenţilor şi masteranzilor, un prorector revenind la 1500 de studenţi. Durata 
mandatului de prorector este de 4 ani cu posibilitate de prelungire. Prorectorul 
poate fi demis din funcţie de către Rector, cu avizul Consiliului de administrație și 
al Senatului. 

 
Art.26. (1) Secretarul executiv al Senatului desfăşoară activităţi de 

secretariat (de execuţie), este ales de către Senatul universitar. 
(2) Secretarul executiv al Senatului are următoarele atribuţii: 
a) se implică în activitatea de cercetare ştiinţifică a universităţii; 
b) participă la organizarea manifestărilor ştiinţifice patronate de 

universitate; 
c) urmărește respectarea prevederilor legale şi ale Cartei în hotărârile 

luate la nivel de facultate care sunt înaintate Senatului; 
d) se implică în activitatea editorială şi urmărește acoperirea cu materiale 

didactice a disciplinelor din planurile de învăţământ; 
e) transmite facultăţilor hotărârile Senatului; 
f) este responsabil în faţa Senatului şi a Rectorului. 
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Art.27. (1) Consilierul universității are rol consultativ și de reprezentare, 
fiind numit de preşedintele Consiliului de administraţie, din rândul cadrelor 
didactice proprii sau care şi-au încetat din motive de vârstă calitatea de titular, 
devenind cadru didactic asociat. Preşedintele Consiliului de administraţie 
stabileşte durata funcţiei de consilier, respectiv modul de revocare şi numire în 
funcţie a altei persoane. 

 
(2) Atribuţiile Consilierului universității sunt: 
a) participă la redactarea Cartei universitare și a Regulamentelor interne 

ale universităţii; 
b) promovează etica profesională în instituţie; 
c) colaborează cu celelalte structuri universitare pentru asigurarea 

calităţii serviciilor educaţionale; 
d) participă la realizarea acordurilor internaţionale; 
e) consiliază preşedintele şi rectorul în problemele ce privesc 

universitatea. 

 

Secţiunea a 5-a 

Facultatea, Consiliul facultăţii 

 
Art.28. (1) Facultatea este unitatea funcţională care elaborează şi 

gestionează programele de studii. Facultatea corespunde unuia sau mai multor 
domenii ale ştiinţelor sau sportului. 

(2) Facultatea se înfiinţează, se organizează sau se desfiinţează la 
propunerea şi cu aprobarea Senatului universitar, prin hotărâre a Guvernului 
privind structura instituţiilor de învăţământ superior, iniţiată anual de Ministerul 
Educaţiei. 

(3) O facultate poate include unul sau mai multe departamente, şcoli 
postuniversitare şi extensii universitare care sunt responsabile de organizarea 
programelor de studii pe tipuri şi cicluri de studii universitare. 

 
Art.29. (1) Consiliul facultăţii reprezintă organismul decizional şi 

deliberativ al facultăţii. 
(2) Numărul de membri ai consiliului fiecărei facultăţi din cadrul 

Universităţii se stabileşte, pentru fiecare mandat, de Senatul universitar, în funcţie 
de numărul de cadre didactice şi cercetători titulari precum şi numărul de studenţi 
înmatriculaţi. 

(3) Componenţa membrilor Consiliului facultăţii este de maximum 75% 
cadre didactice şi de cercetare titulare, respectiv minimum 25% studenţi, între 7-
11 membri. 

(4) Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în Consiliul facultăţii 
sunt aleşi prin vot universal, al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare 
din facultate, iar reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, de către 
studenţii facultăţii; 
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(5) Competenţele Consiliului facultăţii sunt cele prezente în Legea 
Educaţiei Naţionale. 

a) aprobă organizarea programelor de studii gestionate de facultate; 
b) aprobă rapoartele privind starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii 

şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii; 
c) controlează activitatea decanului; 
d) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a facultăţii şi îl 

supune spre aprobare Senatului universitar; 
e) aprobă planul operaţional cu activităţile facultăţii; 
f) coordonează elaborarea rapoartelor de autoevaluare în vederea obţinerii 

autorizaţiei provizorii de funcţionare, acreditare sau evaluare periodică 
de către ARACIS a diferitelor programe de studii; 

g) avizează statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare 
elaborate de departamente şi le supune spre analiză Senatului 
universitar; 

h) aprobă, la propunerea departamentelor, comisiile de concurs pentru 
ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare; 

i) validează rezultatele concursurilor de ocupare a unor posturi didactice 
sau de cercetare organizate de departamente; 

j) organizează activitatea de evaluare a cadrelor didactice şi de cercetare; 
k) propune Senatului universitar comisiile pentru examenele de finalizare a 

studiilor; 
l) propune Senatului structura anului universitar şi aprobă programul orar 

al programelor de studii din facultate; 
m) propune Senatului constituirea unor unităţi de cercetare proprii 

(laboratoare, centre); 
n) propune Senatului desfiinţarea unor programe de studii care nu-şi mai 

dovedesc utilitatea sau sunt ineficiente economic; 
o) propune Senatului încetarea sau prelungirea activităţii unor cadre 

didactice care au împlinit vârsta de pensionare, în condiţiile legii; 
p) analizează şi avizează propunerile departamentelor de angajare pe 

perioadă determinată a personalului didactic sau de cercetare asociat şi 
le supune spre aprobare Senatului universitar; 

q) propune Senatului invitarea în cadrul facultăţii a unor cadre didactice 
universitare sau a altor specialişti, cu valoare recunoscută în domeniu, din 
ţară sau din străinătate; 

r) organizează, cu aprobarea Consiliului de administraţie, concursuri pentru 
angajarea personalului didactic şi de cercetare, potrivit legii; 

s) propune anual numărul studenţilor pe cicluri de pregătire universitară, 
programe de studii şi forme de învăţământ, ţinând cont de cifra de 
şcolarizare aprobată şi de asigurarea standardelor de calitate; 

t) propune Senatului acordarea titlului de “Doctor Honoris Causa”, profesor 
emerit sau a unor ordine şi medalii personalului didactic cu activitate 
academică deosebită; 

u) coordonează activitatea de consiliere juridică, de tutoriat; 
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v) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin reglementări interne sau aprobate 
de Senatul universitar şi în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

w) organizează activitatea de practică a studenţilor; 
x) propune studenţi în vederea selecţionării ca participanţi la programele 

europene de mobilităţi; 
y) organizează sesiunile de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice, 

cercetătorilor, studenţilor şi absolvenţilor facultăţii; 
(6) Mandatul Consiliului facultăţii este de 4 ani, cu posibilitatea de 

prelungire. 
(7) Durata mandatului unui membru al Consiliului facultăţii, cadru didactic 

sau cercetător este de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii. 
(8) Pentru studenţii membri ai consiliului facultăţii durata mandatului este 

de doi ani. 
Hotărârile în Consiliul facultăţii se iau de majoritatea membrilor prezenţi, 

dacă numărul reprezintă cel puţin două treimi din totalul membrilor consiliului. 
 

Secţiunea a 6-a 

Decanul, Prodecanul, Secretarul executiv al Consiliului facultății 

 
Art.30. (1) Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul 

tuturor activităţilor ce se desfăşoară pe linie academică, de cercetare, ştiinţifică, de 
evaluare şi asigurare a calităţii şi de gestionare a documentelor de evidenţă a 
studenţilor şi a rezultatelor evaluării acestora. 

(2) Decanii sunt selectaţi prin concurs public organizat de către rectorul 
universității la nivelul facultății. La concurs pot participa persoane din cadrul 
universităţii care au primit avizul de participare la concurs. Consiliul facultății 
poate aviza participarea la concurs cu votul majorităţii simple, în prezenţa a minim 
2/3 din membrii acestuia având obligația de a aviza minimum 2 candidați. 

(3) Decanul trebuie să posede pregătire profesională din domeniul științific 
în care se încadrează facultatea și cunoștințe manageriale, sau să fi exercitat 
atribuții manageriale. 

(4) Decanul desemnat prin concurs public, este validat de Senatul 
universitar. 

(5) După numirea în funcţie, decanul îşi desemnează prodecanii. Numărul 
prodecanilor se stabileşte astfel încât să fie desemnat la 800 studenţi înmatriculaţi, 
un prodecan. 

(6) Atribuţiile decanului sunt stabilite în conformitate cu prevederile Cartei 
universitare şi cu legislaţia în vigoare: 

a) conduce şedinţele Consiliului facultăţii şi aplică hotărârile Rectorului, 
Consiliului de administraţie şi Senatului universitar; 

b) elaborează strategia dezvoltării facultăţii pe perioada mandatului; 
c) aplică la nivelul facultăţii, hotărârile Senatului, ale Consiliului de 

administraţie şi dispoziţiile Rectorului; 
d) stabileşte atribuţiile prodecanului şi altor structuri din subordine; 
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e) semnează acte de studii: diplome, suplimente la diplome, adeverinţe de 
absolvire licenţă şi masterat, situaţii şcolare, precum şi alte documente 
solicitate de studenţi; 

f) avizează cererile de transfer ale studenţilor, cererile de reînmatriculare 
sau de continuarea studiilor, coordonează activitatea subcomisiei 
facultăţii de recunoaştere parţială sau totală a unei perioade de studii 
efectuate în ţară sau în străinătate; 

g) avizează cererile de înscriere la examenele de finalizare a studiilor 
(licenţă/diplomă) a studenţilor absolvenţi ai altor facultăţi din afara 
universităţii pentru programe de studii organizate de facultate; 

h) avizează acordurile de colaborare încheiate cu alte facultăţi similare din 
afara universităţii sau cu institute de cercetare de profil; 

i) semnează în numele Consiliului facultăţii deciziile aprobate precum şi 
planurile de învăţământ ale diferitelor programe de studii; 

j) în cazul unei absenţe mai mari, din facultate, desemnează un prodecan sau 
un şef de departament, pentru a-i îndeplini atribuţiile; 

k) prezintă Consiliului facultăţii, un raport privind starea generală a 
facultăţii, asigurarea calităţii învăţământului şi cercetării şi respectării 
eticii universitare la nivelul structurii. 

(7) Mandatul decanului facultăţii este de 4 ani, putând fi prelungit. 
(8) Decanul poate fi demis la propunerea Senatului pentru neîndeplinirea 

atribuţiilor prevăzute în Carta universitară; 
(9) În cazul în care funcţia de decan devine vacantă, Consiliul de 

administrație și Senatul pot decide asupra unei persoane care să preia temporar 
atribuţiile acestuia şi procedează la aplicarea măsurilor de desemnare a unui nou 
decan, conform prevederilor legale. 

 
Art.31. (1) Prodecanii sunt desemnaţi de decani, după numirea de către 

rector, în baza metodologiei elaborată de Senat şi Rector. Prodecanul are mandat 
de 4 ani, cu posibilitate de prelungire, el putând fi revocat din funcţie de decan sau 
de rector şi înlocuit în cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate. 

(2) Atribuţiile prodecanului sunt următoarele: 
a) coordonează comisiile de specialitate ale Consiliului facultăţii, după 

modelul Senatului; 
b) asigură conducerea curentă în diferite domenii din activitatea facultăţii, 

stabilite de decan; 
c) realizează legătura permanentă cu departamentele, în domeniile ce le au 

în competenţă; 
d) suplineşte Decanul, cu avizul acestuia, în raporturile cu universitatea, 

alte facultăţi, instituţii şi organisme; 
e) este responsabil în faţa Consiliului profesoral şi al decanului. 
(3) Numărul de prodecani se stabileşte în raport de numărul studenţilor şi 

al masteranzilor, un prodecan revenind la 800 de studenţi. 
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Art.32. (1) Secretarul executiv al Consiliului facultății desfășoară activități 
de secretariat (de execuție) și răspunde de sarcinile ce-i revin în faţa Decanului şi 
a Consiliului facultăţii şi are următoarele atribuţii: 

a) se implică în activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi 
studenţilor; 

b) îndrumă şi sprijină cadrele didactice pentru a participa cu lucrări 
personale sau în colectiv, la sesiuni de comunicări interne şi 
internaţionale, precum şi publicarea de materiale didactice şi articole în 
reviste şi periodice de specialitate; 

c) verifică respectarea reglementărilor şi hotărârilor departamentelor, 
înaintate Consiliului facultăţii; 

d) comunică hotărârile Consiliului facultăţii, departamentelor; 
e) sprijină acţiunile organizate de facultate şi departamente cu prilejul 

concursurilor de admitere, reuniunilor ştiinţifice, vizitelor oficiale şi 
întâlnirile de lucru pe domenii de specialitate, examenul de licenţă şi 
masterat; 

f) sprijină activitatea comisiilor care funcţionează în facultate; 
(2) Secretarul executiv al Consiliului facultății este desemnat de către 

Decanul facultăţii, din rândul cadrelor didactice titulare. 

 

Secţiunea a 7-a 

Departamentul, Directorul de departament, Directorul general administrativ 

 
Art.33. (1) Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură 

producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe 
domenii de specialitate. 

(2) Un departament poate avea în componenţă centre sau laboratoare de 
cercetare, şcoli postuniversitare şi extensii universitare. 

(3) Departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, se 
comasează sau se desfiinţează prin hotărâre a Consiliului de administrație. 

(4) Departamentul poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care 
funcţionează ca unităţi de venituri şi cheltuieli în cadrul universităţii. 

 
Art.34. (1) Consiliul departamentului reprezintă structura de conducere 

academică a unui departament. 
(2) Consiliul departamentului este format din 3-5 membri, şeful de 

departament, şi şefii de colective. 
Competenţele Consiliul departamentului sunt următoarele: 
a) participă la întocmirea planurilor de învăţământ elaborate de facultate; 
b) avizează anual statele de funcţii ale personalului didactic şi de 

cercetare din departament; 
c) urmăreşte asigurarea calităţii în activităţile didactice şi de cercetare 

desfăşurate de personalul departamentului; 
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d) efectuează evaluarea periodică a cadrelor didactice şi de cercetare din 
departament; 

e) organizează activitatea de perfecţionare a pregătirii metodice şi didactice 
a cadrelor didactice; 

f) elaborează propuneri pentru dezvoltarea şi modernizarea laboratoarelor 
şi pentru planul de tipărituri şi achiziţie de carte şi reviste de specialitate; 

g) stabileşte personalul didactic participant la activităţile tutoriale, de 
coordonare a practicii studenţilor si de orientare în carieră; 

h) participă la organizarea sesiunilor de comunicări ştiinţifice ale facultăţii. 
i) asigură colaborarea cu alte departamente pe linie academică şi de 

cercetare. 
Art.35. (1) Directorul de departament reprezintă conducerea academică în 

relaţia cu Consiliul facultăţii şi cu alte compartimente ale universităţii. 
(2) Directorul de departament realizează managementul şi conducerea 

operativă a departamentului. În exercitarea acestei funcţii, el este ajutat de 
Consiliul departamentului, conform Cartei universitare. 

(3) Directorul de departament este ales prin vot universal, al tuturor 
cadrelor didactice şi de cercetare titulare, cu majoritate simplă de voturi, în 
prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii departamentului, conform Metodologiei de 
alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea “Bogdan Vodă” 
din Cluj-Napoca, fiind avizat de Consiliul facultăţii şi validat de Senatul 
universităţii. 

(4) Directorul de departament are următoarele atribuţii: 
a) răspunde de punerea în aplicare a planurilor de învăţământ, ale 

programelor de studii organizate în facultate; 
b) elaborează împreună cu Decanul statele de funcţii ale cadrelor didactice 

şi cercetătorilor din cadrul departamentului; 
c) răspunde de managementul cercetării desfăşurate de cadrele didactice şi 

cercetătorii departamentului; 
d) face propuneri Consiliului facultăţii de scoatere la concurs a unor posturi 

didactice vacante din statul departamentului; 
e) organizează concursul pentru ocuparea posturilor vacante; 
f) conduce împreună cu Decanul activitatea de evaluare periodică a cadrelor 

didactice şi cercetătorilor din departament; 
g) aduce la cunoştinta personalului departamentului deciziile Senatului, 

Consiliului de administraţie şi Consiliului facultăţii şi ia măsuri pentru 
punerea lor în aplicare; 

h) elaborează după consultarea personalului didactic, propuneri pentru 
structura anului universitar şi programul orar al facultăţii; 

i) elaborează sub coordonarea Decanului fişa individuală a postului pentru 
personalul departamentului; 

j) colaborează cu alte departamente pe linia asigurării cu cadre didactice în 
vederea desfăşurării programelor de studii ale altor facultăţi: 
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k) coordonează elaborarea şi aprobă fişele disciplinelor din planurile de 
învăţământ la care participă cadrele didactice ale departamentului: 

l) elaborează planul anual cu principalele activităţi ale departamentului pe 
linie academică şi de cercetare; 

m) răspunde de asigurarea calităţii de învăţământ şi de cercetare 
desfăşurate de departament, 

n) propune încadrarea unor cadre didactice asociate; profesori invitaţi sau 
a unor specialişti recunoscuţi în domeniu, precum şi prelungirea activităţii 
unor cadre didactice şi de cercetare pensionaţi, ca asociaţi; 

(5) Mandatul directorului de departament este de 4 ani, cu posibilitate de 
prelungire stabilită de Consiliul de administrație. 

(6) În cazul în care funcţia de director de departament devine vacantă, 
Consiliul de administrație va numi o persoană care să preia temporar atribuţiile 
acestuia. Procedura de alegere a unui nou director de departament este cea 
prezentată de Regulamentul de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere în 
Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca. 

(7) Directorul departamentului poate fi demis la propunerea Senatului sau 
a Consiliului de administrație. 

(8) Directorul de departament răspunde de activitatea sa în fata rectorului, 
Senatului universitar, Consiliului de administraţie, decanului şi Consiliului 
facultăţii. 

(9) Directorul General Administrativ are următoarele atribuţii: 
a) Răspunde de conducerea administrativă a universităţii, urmăreşte şi 

coordonează activitatea responsabililor compartimentelor administrative; 
b) Participă la managementul strategic al universităţii; 
c) Coordonează pregătirea logistică pentru întocmirea documentelor ce vor 

fi supuse aprobării Consiliului de administrație și Senatului; 
d) Execută deciziile pe domeniul lui de competenţă, controlează executarea 

acestor decizii, evaluează executarea lor; 
e) Răspunde de calitatea şi claritatea raportărilor statistice pe care le 

înaintează Consiliului de administrație și Rectorului; 
f) Identificarea şi atragerea de resurse extrabugetare; 
g) Iniţierea şi desfăşurarea de activităţi care să vizeze ameliorarea 

eficacităţii gestionării resurselor universităţii; 
h) Coordonează activitatea serviciului administrative în domeniile 

patrimoniu, dotări, investiţii, consolidări etc.; 
i) Este responsabil cu achiziţiile publice, cu gestionarea şi întreţinerea 

patrimoniului imobiliar răspunzând în fața Consiliului de administrație; 
j) Răspunde de constituirea şi modul de folosinţă a patrimoniului 

universităţii şi de inventarierea anuală corectă a acestuia; 
k) Asigură infrastructura logistică a universităţii (biblioteca, centrul de 

comunicaţii, editură, baze didactice, baze sportive , etc.); 
l) Planifică şi pune în practică sisteme de evaluare şi control al activităţii 

administrative; 
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m) Gestionează şi păstrează documente ale universității cu caracter secret 
sau cu acces limitat publicului; 

n) Este subordonat Consiliului de administrație, Senatului, Rectorului și 
răspunde în faţa acestora; 

(10) Directorul general administrativ ocupă postul prin concurs organizat 
de Consiliul de administrație al Universității. Interimatul se asigură prin numire 
făcută de Consiliul de administrație. 

 

Secţiunea a 8-a 

Structura administrativă şi structurile consultative 

 
Art.36. (1) Structura administrativă a universităţii este este organizată pe 

compartimente. Postul de director administrativ se ocupă prin concurs, organizat 
de Consiliul de administraţie. 

 
Art.37. (1) Universitatea îşi poate dezvolta structuri consultative, în baza 

unor acorduri scrise, formate din reprezentanţi ai mediului economic, juridic şi 
administrativ şi personalităţi din mediul academic, cultural şi profesional extern. 
Structurile consultative vor fi aprobate de Senatul universitar, la propunerea 
rectorului sau a consiliilor facultăţilor. 

(2) Structurile consultative ale Universității ”Bogdan Vodă” privesc: 
a) Senatul lărgit al Universităţii; 
b) Asociaţia absolvenţilor universităţii; 
c) Comunitatea cadrelor didactice asociate; 
d) Alte structuri consultative. 
(3) Componenţa structurilor consultative, atribuţiile, modul de 

reprezentare, relaţiile cu universitatea sunt reglementate prin Regulament 
propriu, aprobat de Consiliul de administrație și Senatul universitar. 

 
Art. 38. (1) În baza autonomiei universitare sunt create şi funcţionează în 

Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, servicii tehnico–administrative. 

 

Secţiunea a 9-a 

Serviciul secretariat şi Serviciul bibliotecă 

 
Art. 39. (1) Serviciul secretariat este constituit din Secretariatul 

Rectoratului, Secretariatele Facultăţilor şi Compartimentul acte de studii. 
(2) Serviciul secretariat este coordonat de secretarul şef al universităţii. 
(3) Secretarul şef al universităţii se subordonează Consiliului de 

administrație, Senatului și Rectorului. În acest scop pregăteşte diferite date şi 
informaţii în vederea luării unor hotărâri ale acestuia cu privire la situaţia 
studenţilor sau absolvenţilor universităţii. 
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(4) Atribuţiile secretarului şef al universităţii sunt: 
a) coordonează şi controlează activitatea secretariatelor facultăţilor; 
b) urmăreşte şi controlează legalitatea documentelor emise de 

secretariatele facultăţilor; 
c) verifică periodic modul în care se desfăşoară activitatea secretariatelor 

facultăţilor; 
d) informează compartimentele din subordine asupra documentelor emise 

de Ministerul Educaţiei sau ARACIS, extrase ale hotărârilor Senatului şi 
ale Consiliului de administraţie care se referă la activitatea acestora; 

e) participă la elaborarea rapoartelor de evaluare prin diferite informaţii 
privind evidenţa studenţilor înmatriculaţi, transferuri, promovări, cifre 
de şcolarizare, rezultate la examenele de finalizare a studiilor; 

f) coordonează activitatea de completare a caietelor de statistică 
(finalizarea şi începerea anilor universitari) privind studenţii şi cadrele 
didactice. 

g) reprezintă Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca în relaţia cu 
Ministerul Educaţiei, ARACIS şi alte instituţii pe linie de secretariat; 

h) asigură, prin serviciul administrativ, materiale de birotică şi tipizate 
necesare activităţii de secretariat; 

i) asigură multiplicarea documentelor şi situaţiilor necesare luării unor 
decizii de către Senatul universitar, pentru Consiliul de administraţie, 
Rector şi Prorector; 

j) participă la şedinţele Senatului şi întocmeşte procesele verbale ale 
acestuia, sau le deleagă secretarului executiv al Senatului universitar; 

k) întocmeşte fişa postului pentru personalul din subordine; 
l) semnează următoarele acte de studii: diplome de licenţă, de master, 

certificate de absolvire, suplimente la diplomă şi situații școlare, 
verificând corectitudinea şi legalitatea elaborării sau completării 
acestora; 

m) coordonează activitatea următoarelor compartimente: acte de studii, 
registratura, corespondență. 

(5) Atribuţiile şi competenţele secretariatelor facultăţilor sunt stabilite de 
Rector, împreună cu secretarul şef al universităţii. 

 
Art.40. (1) Biblioteca Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

funcţionează în baza unui regulament propriu, aprobat de Consiliul de 
administrație și Senatul universitar şi este condusă de un bibliotecar. Acest 
compartiment gestionează întregul fond de carte şi publicaţii din universitate, 
formând un sistem integrat de documente destinat studenţilor, cadrelor didactice 
şi cercetătorilor. 

(2) Biblioteca poate distribui o parte a fondului de carte pe domenii în 
cadrul facultăţilor, având o organizare pe specializări; 

(3) Atribuţiile şefului bibliotecii sunt prevăzute în regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii bibliotecii Universităţii „Bogdan Vodă” din 
Cluj-Napoca; 
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(4) Bibliotecarul răspunde în faţa Consiliului de administraţie şi al 
Senatului universitar de buna desfăşurare a activităţii bibliotecii, de evidenţa şi 
modul de gestionare a fondurilor acordate, pentru informatizarea procesului de 
evidenţă a fondului de carte, reviste şi achiziţia anuală de cărţi, publicaţii noi. 

 

Secţiunea a 10-a 

Serviciul administrativ, Contabilitate-financiar, Resurse umane, 

Tehnologia informației 

 
Art. 41. (1) Serviciul administrativ răspunde de conservarea şi dezvoltarea 

patrimoniului, efectuarea tuturor reparaţiilor, supravegherea ridicării unor 
construcţii noi, întreţinerea clădirilor şi a bazei materiale pentru învăţământ, 
dezvoltarea şi întreţinerea parcului propriu pentru transport, aprovizionarea 
instituţiei cu diferite materiale, paza şi securitatea sediilor. 

(2) Serviciul administrativ este condus de un director administrativ, 
subordonat direct preşedintelui Consiliului de administraţie. 

(3) Directorul administrativ răspunde direct de activitatea ce o desfăşoară 
în faţa Consiliului de administraţie. 

(4) Funcţia de director administrativ poate fi ocupată numai de o persoană 
cu studii superioare, prin concurs organizat de Consiliul de administraţie. 

(5) Preşedintele comisiei de concurs este preşedintele Consiliului de 
administraţie sau un membru al consiliului desemnat de acesta. 

(6) Validarea rezultatelor concursului se face de către Consiliul de 
administraţie, iar numirea pe post se face prin decizia preşedintelui universităţii. 

Directorul administrativ are următoarele atribuţii: 
a) coordonează şi controlează activitatea administratorilor de sedii; 
b) asigură spaţiile necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor 

didactice, de cercetare, sportive, culturale, ştiinţifice; 
c) coordonează lucrările de investiţii, reparaţii, întreţinere şi dotare a 

spaţiilor de învăţământ, cercetare şi a celor cu caracter tehnico- 
administrativ; 

d) răspunde de asigurarea tehnico-materială a universităţii; 
e) coordonează şi răspunde de activităţile de protecţia muncii şi de 

securitate împotriva incendiilor; 
f) negociază, cu aprobarea Consiliului de administraţie, contracte cu 

furnizorii de servicii şi utilităţi; 
g) urmăreşte respectarea obligaţiilor contractuale între Universitatea 

“Bogdan Vodă”  din Cluj-Napoca şi furnizorii de servicii; 
h) organizează paza şi securitatea sediilor; 
i) informează permanent Consiliul de administraţie în legătură cu 

problemele ce trebuie soluţionate pe linie tehnico-administrativă; 
j) desemnează în caz de absenţă, cu aprobarea preşedintelui Consiliului 

de administraţie, o persoană din subordine care îl înlocuieşte. 
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(7) Interimatul pentru postul de Director administrativ se stabilește de 
Consiliul de administrație. 

 
Art.42. (1) Activitatea financiar-contabilă a universităţii se desfăşoară în 

cadrul unui compartiment distinct, condus de directorul economic. 
(2) În competenţele serviciului intră: cumularea şi fluidizarea capitalurilor, 

achitarea obligaţiilor financiare ale universităţii, elaborarea proiectului bugetului 
şi urmărirea execuţiei bugetare; obţinerea unor surse suplimentare de finanţare; 
valorificarea eficientă a resurselor financiare; evidenţierea bunurilor materiale; 
efectuarea clasării, declasării bunurilor materiale ale universităţii. 

(3) Atribuţiile directorului economic sunt următoarele : 
a) conduce, răspunde şi coordonează activitatea economico-financiară a 

universităţii, 
b) reprezintă cu aprobarea preşedintelui Consiliului de administrație, 

instituţia în relaţiile ei cu organele bancare şi financiar-contabile, asigură 
viza de control financiar preventiv; 

c) răspunde de legalitatea şi corectitudinea tuturor operaţiunilor financiare 
şi contabile din universitate; 

d) coordonează compartimentul de evidenţa taxelor şcolare; 
e) urmăreşte sub raport financiar-contabil obligaţiile contractuale ale 

universităţii cu furnizorii de servicii; 
f) calculează lunar salariile angajaţilor şi întocmirea declaraţiilor conform 

legii. 
g) stabileşte atribuţiile personalului din subordine prin fişa postului; 
h) urmăreşte sub raport financiar-contabil, respectarea legislaţiei în 

vigoare; 
i) coordonează întocmirea bugetului universităţii şi a execuţiei bugetare pe 

fiecare an universitar şi le prezintă spre analiză şi aprobare Consiliului 
de administraţie; 

j) asigură efectuarea anuală a auditului financiar;. 
k) informează Consiliul de administraţie asupra tuturor problemelor nou 

apărute în activitatea financiar-contabilă; 
l) desemnează cu aprobarea preşedintelui, Consiliului de administrație, 

persoana care îl înlocuieşte pe timpul unei absenţe mai îndelungate, 
m) răspunde de activitatea ce o desfăşoară, în faţa Consiliului de 

administrație și a Rectorului. 
 

Art.43. - (1) Serviciul resurse umane asigură respectarea legalităţii pe 
relaţiile de muncă, întocmirea actelor personalului angajat permanent sau pe o 
perioadă determinată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu dispoziţiile 
Consiliului de administrație, precum şi evidenta acestora. 

(2) Serviciul este condus de un şef resurse umane, subordonat direct 
preşedintelui Consiliului de administraţie. 
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(3) Atribuţiile şefului compartimentului de resurse umane sunt: 
a) recrutează resursele umane necesare instituției: 
b) întocmeşte formele de angajare; 
c) ţine evidenţa angajaţilor în Revisal şi raportează online orice modificare 

cu privire la aceştia; 
d) consemnează în fişa personală de serviciu date şi informaţii cu privire la 

situaţia profesională a angajaţilor; 
e) alte atribuţii conform cu fişa postului; 
(4) Privitor la activitatea ce o desfăşoară ca şef resurse umane, răspunde în 

faţa Consiliului de administraţie și a Rectorului. 
 

Art. 44. - (1) Serviciul Tehnologia informației (IT) are atribuţii legate de 
implementarea programelor informatice necesare activităţii diferitelor 
compartimente, de funcţionarea şi achiziţionarea site-ului universităţii, de 
realizarea legăturilor şi funcţionarea reţelelor Internet şi Intranet şi de menţinerea 
în funcţiune a platformei RMU. 

(2) Șeful acestui compartiment este selecţionat prin concurs şi numit pe 
post prin decizia preşedintelui Consiliului de administraţie. 

(3) Atribuţiile şefului compartimentului IT se referă la: 
a) cunoştinţe SW, HW (Windows Me, Xp, 2000, 2003, 2007, 2010 + 

aplicaţiile Office aferente); 
b) capabilitatea de a instala si configura softuri specifice: Corel Draw, 

Macromedia Dreamweaver, MS Project, etc, dar si echipamente 
periferice; 

c) cunoştinţe legate de configurarea şi întreţinerea reţelelor de 
calculatoare; 

d) întreţinere Server Windows: setări drepturi de acces pentru useri, 
configurări conturi email, întreţinere Active Directory; 

e) întreţinere Server Linux: pe care sunt ţinute câteva site-uri (care sunt 
actualizate direct de şeful compartimentului IT; 

f) menţinerea în bună funcţionare a staţiilor de lucru: devirusări, 
rezolvarea diverselor probleme de soft/hard (înlocuire componente); 

g) instalarea/configurarea de pachete software, instalare/configurare 
periferice şi rezolvarea eventualelor incidente tehnice; 

h) instalarea de noi echipamente în reţea; 
i) monitorizări ale traficului Web (internet şi email-uri: total, pe useri, pe 

diferite destinaţii, etc); 
j) configurează noi conturi de utilizatori, grupuri de membri etc; 
k) alocă drepturi pe foldere (Public Folders şi Explorer) conform regulilor 

interne 
l) upgrade patch-uri de securitate; 
m) verificarea funcţionării devirusatoarelor (+ verificari ale Log-urilor ) şi 

a bunei funcţionări a procesului de upgradare automată; 
n) supervizarea procesului back-up automat şi confirmarea explicită şi 

periodică a faptului că totul funcționează (consistenţă şi securitate); 
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o) se ocupă de căutarea ofertelor şi achiziţionarea echipamentelor IT (PC, 
notebook, echipamente periferice, inclusiv telefoane); 

p) menţine relaţia cu furnizorul de servicii pentru configurarea/rezolvarea 
defectelor centralei telefonice; 

q) menţine relaţia cu furnizorii de servicii pentru întreţinerea copiatoarelor 
şi, după caz, a altor echipamente IT; 

r) menţine realţia cu furnizorul de Internet (în cazul apariţiei de 
disfuncţionalităţi ale conexiunii Internet) pentru rezolvarea acestora; 

s) menţine la zi dosarul de evidenţă a reţelei de calculatoare (staţii de lucru, 
utilizatori, configurări, drepturi alocate pe foldere etc) şi 
actualizeză/dezvoltă periodic setul de proceduri de lucru (specifice). 

(4) Şeful compartimentului IT răspunde în faţa Consiliului de administraţie 
și a Rectorului. 

 
 

CAPITOLUL III 

ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE 

 
Secţiunea 1 

Structura anului universitar Anul universitar și structura sa 

 
Art..45. (1) Anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii 

octombrie, şi se finalizează la sfârșitul lunii septembrie a anului calendaristic 
următor. Anul universitar cuprinde 2 semestre, semestrul întâi în perioada 
”octombrie-februarie, anul calendaristic următor”, respectiv semestrul doi în 
perioada februarie-septembrie, a anului universitar. 

(2) Semestrul are de regulă, o durată de 14 săptămâni activități didactice 
urmate, de regulă, de 3 săptămâni de examene. Semestrul cuprinde și stagiile de 
activități practice de specialitate și de elaborare a lucrării de licență. 

(3) În atribuirea creditelor de studii transferabile dintr-un semestru se are 
în vedere o perioadă de minim 17 săptămâni. 

(4) Sesiunile de examene cuprind: sesiunea de examene de iarnă, aferentă 
semestrului I și sesiunea de examene de vară, aferentă semestrului al II-lea, fiecare 
de câte 3 săptămâni; sesiune de examene restante (iarnă sau vară) de câte 1 
săptămână; sesiunea de examene de toamnă, în septembrie (pentru restanțe, 
studenți audienți, studenți cu examenede diferență) de 3 săptămâni; sesiune de 
examene suplimentară, în condiții deosebite, pentru anul final de studiu, în iunie 
sau noiembrie. 

(5) Numărul de ore de activitate didactică, pe săptămână, este cuprins în 
intervalul 22-28 ore săptămânal. 

(6) Durata practicii de specialitate (eșalonat o zi pe săptămână, sau 
compact 3 săptămâni) este de 84-90, ore de practică. 

(7) Durata pentru elaborarea lucrării de licență (în semestrului VI sau VIII) 
este de 2 săptămâni. 



32   Carta Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca  
 

 

Art.46. (1) Structura anului universitar se aprobă de Senatul universitar. 
Senatul universitar stabilește și calendarul activit[ílor educaționale specifice 
semestrelor academice de studiu. 

(2) Vacanța studenților are loc, de regulă, la sfârșitul semestrului de 
activitate. Vacanța studenților se referă la: vacanța de sfârșit de an calendaristic 
(Crăciun și Anul Nou), de regulă, de 2 săptămâni; vacanța intersemestrială, de 
regulă, de 1 săptămână; vacanța de Paști, de 1 săptămână; vacanța de vară, de la 
sfârșitul semestrului II, până la începerea unui nou an universitar. 

 

Secţiunea a 2-a 

Programe de studii universitare și forma de organizare 

 
Art.47. - (1) Programul de studii universitare reprezintă un grup de unităţi 

curriculare de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, planificate 
astfel încât să ducă la o calificare universitară certificată printr-o diplomă şi printr-
un supliment de diplomă. 

(2) Curricula programului de studii universitare se aprobă de către Senatul 
universitar, în concordanță cu profilul calificării definit în cadrul al calificărilor. 

(3) Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii şi 
organizate pe 3 cicluri de studii universitare: licenţă, master, doctorat. Programele 
de studii universitare dau acces la ocupaţii şi funcţii specifice fiecărui ciclu de studii 
universitare absolvit. 

 
Art.48. (1) Pentru fiecare ciclu universitar organizat, Senatul universitar 

aprobă un regulament propriu de organizare şi funcţionare, în acord cu 
standardele naţionale şi internaţionale generale şi specifice de calitate. 

(2) Un program de studii universitare funcţionează legal dacă este 
autorizat provizoriu sau acreditat şi funcţionează în condiţiile stabilite prin actul 
de autorizare, respectiv acreditare. 

(3) Autorizarea provizorie şi acreditarea programelor de studii 
universitare se realizează distinct pentru fiecare formă de învăţământ, fiecare 
limbă de predare şi pentru fiecare locaţie geografică în care se desfăşoară. 

 
Art.49. (1) Formele de organizare a programelor de studii sunt: 

a) cu frecvenţă, caracterizate prin activităţi de învăţământ şi/sau de cercetare 
programate pe durata întregii zile, presupunând întâlnirea nemijlocită, în 
spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele didactice şi de cercetare; 

b) cu frecvenţă redusă, caracterizată prin activităţi dedicate mai ales unor 
cursuri de sinteză şi pregătirii aplicative, programate în mod compact şi 
periodic, presupunând întâlnirea nemijlocită, în spaţiul universitar, a 
studenţilor cu cadrele didactice de predare; 
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Art.50. (1) Universitatea semnează cu fiecare student înmatriculat la un 
program de studii, un contract de studii universitare în concordanţă cu prevederile 
regulamentelor de organizare şi desfăşurare a programelor de studii. 

(2) Contractele de studii nu se modifică în timpul anului universitar, 
cuprinzând prevederi privind: părţile contractuale, obiectul şi durata contractului, 
taxa de şcolarizare, obligaţiile părţilor, rezilierea contractului, soluţionarea 
litigiilor precum şi alte clauze. 

 
Art.51. (1) Universitatea elaborează şi aplică propriul regulament de 

organizare a admiterii la programele de studii oferite. Acest regulament se 
elaborează conform metodologiei-cadru. Condiţiile de admitere trebuie făcute 
publice în fiecare an, de către universitate, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea 
concursului de admitere. Universitatea poate percepe de la candidaţi, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea 
şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de Senatul universitar. 

(2) La admiterea în învăţământul superior particular, pentru fiecare ciclu 
şi program de studii universitare, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, 
ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene 
pot candida în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români. 

(3) Persoana admisă la un program de studii universitare de licenţă are 
calitatea de student, pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului 
respectiv, de la înmatriculare şi până la susţinerea examenului de finalizare a 
studiilor sau exmatriculare, mai puţin pe perioadele de întrerupere a studiilor, 
numai după achitarea taxelor şcolare, la zi. 

 
Art.52. (1) Parcursul academic al unui student în cadrul unui program de 

studii este determinat prin evaluări sumative de tip examen şi prin evaluarea 
continuă. Universitatea dispune de metodologii de examinare aprobate de Senatul 
universitar, care au în vedere asigurarea calităţii. 

(2) Rezultatele în învăţare sunt apreciate: 
a) cu note întregi de la 10 la 1, nota 5 certificând dobândirea competenţelor 

minimale aferente unei discipline şi promovarea acesteia; 
b) cu calificative, după caz. 
(3) Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de către 

decanul facultăţii în temeiul prevederilor din Carta universitară, atunci când se 
dovedeşte că acestea au fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea 
prevederilor codului de etică şi deontologie universitară. Analiza contestaţiilor 
depuse de candidaţii la admitere, de studenţii examinaţi, de absolvenţi în cursul 
examenelor de finalizare a studiilor este în exclusivitate de competenţa 
universităţii, conform propriilor regulamente instituţionale. 
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sunt: 

Art.53. (1) Examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior 
 

a) examen de licenţă, pentru ciclul de studii universitare de licenţă; 
b) examen de disertaţie, pentru ciclul de studii universitare de master; 
c) examen de certificare, pentru programele de studii postuniversitare de 

tip specializare; 
(2) Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de disertaţie răspund în solidar cu 

autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora. 
(3) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării 

falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă sau de 
disertaţie. 

(4) Codul de etică şi deontologie universitară are prevederi privind 
sancţionarea cadrelor didactice şi a studenţilor în cazul falsificării lucrărilor. 

 

Secţiunea a 3-a 

Contracte de studii și admiterea la programe de studii 

 
Art.54. (1) Studenţii sunt parteneri ai universităţii şi membri egali ai 

comunităţii academice. 
(2) O persoană dobândeşte statutul de student şi de membru al comunităţii 

universitare numai în urma admiterii şi a înmatriculării sale. 
(3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la 

cel mult două programe de studii. 
(4) În vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, respectiv 

sportive, şi a admiterii într-un program de studii pentru licenţă, master, 
universitatea organizează examene de admitere pentru fiecare program şi ciclu 
de studiu. 

(5) Studenţii din ciclul I şi ciclul II de studii universitare (licenţă şi 
masterat) sunt reprezentaţi, în Consiliul facultăţii şi în Senatul universitar. 

 
Art.55. (1) Universitatea încheie cu fiecare student, la începutul studiilor și 

în fiecare an de studii, două tipuri de contracte: contractul de școlarizare și 
contractul anual de studii. 

(2) Contractul de școlarizare și contractul anual de studii se diferențiază pe 
cicluri de studii (licență, masterat) și forme de învățământ (cu frecvență, cu 
frecvență redusă). 

(3) Contractul de școlarizare, respectiv de studii cuprinde informații 
privind: părțile contractante, obiectul contractului, durata contractului, taxa de 
școlarizare, drepturile și obligațiile părților, alte clauze, soluționarea litigiilor, 
dispoziții finale. 
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Secţiunea a 4-a 

Înmatricularea studenţilor Registrul Matricol Unic al Universităţilor din 

România 

 
Art.56. (1) Universitatea poate admite şi înmatricula într-un program de 

studii un număr de studenţi pentru care sunt asigurate condiţii optime de calitate 
academică. 

(2) Numărul de studenți înmatriculați pentru un program de studii nu poate 
depăși capacitatea maximă de școlarizare aprobată pentru programul de studiu, 
autorizat sau acreditat. 

(3) Anual, universitatea transmite Ministrului Educației Naționale tabele 
nominale cu studenții înmatriculați la fiecare program de studii, în limita 
capacității maxime de școlarizare, aferentă programului de studii și formei de 
învățământ (cu frecvență, cu frecvență redusă). 

 
Art.57. (1) Registrele matricole ale universităţilor devin parte a Registrului 

Matricol Unic din România (RMUR), asigurându-se un control riguros al 
diplomelor. 

(2) RMUR, registrele matricole ale universităţilor şi sistemele informatice 
aferente se elaborează de Ministerul Educaţiei Naționale. 

(3) Baza de date electronică aferentă RMUR înregistrează şi păstrează 
evidenţa diplomelor universitare emise în România, pe baza registrelor existente 
în universităţile acreditate. 

 
Art.58. (1) Principiile care reglementează activitatea studenţilor în cadrul 

comunităţii universitare sunt: 
a) principiul libertăţii de exprimare – în baza căruia studenţii au dreptul să îşi 

exprime liber opiniile academice; 
b) principiul participării la decizie – în baza căruia deciziile în cadrul 

universităţii sunt luate cu participarea reprezentanţilor studenţilor; 
c) principiul nediscriminării – în baza căruia toţi studenţii beneficiază de 

egalitate de tratament din partea universităţii; 
d) principiul accesului la informaţii – în baza căruia studenţii au dreptul de 

acces liber şi gratuit la informaţii care privesc propriul parcurs educaţional 
şi viaţa comunităţii academice. 

 
Art.59. (1) Studenţii reprezentanţi sunt aleşi în mod democratic, la nivelul 

diverselor programe sau cicluri de studiu, atât în cadrul facultăţilor, cât şi al 
universităţii. Ei sunt reprezentanţi legitimi ai intereselor studenţilor. 

(2) Statutul de student reprezentant nu poate fi condiţionat de către 
conducerea universităţii. Studenţii pot fi reprezentaţi în structurile decizionale din 
universitate: Consiliul facultăţii; Senatul universitar. 
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Art.60. (1) Studenţii beneficiază de asistenţă medicală şi psihologică. 
(2) În timpul anului şcolar, studenţii beneficiază de tarif redus pe 

mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar şi naval. 
(3) Studenţii beneficiază de tarife reduse, pentru accesul la muzee, 

concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi sportive. 

 

Secţiunea a 5-a 

Credite de studii, finalizarea studiilor și diplome 

 
Art.61. (1) Programele de studii universitare planifică şi organizează 

volumul de muncă specific activităţilor de predare, învăţare, aplicare practică şi 
examinare în concordanţă cu ECTS/SECT, exprimându-l în termenii creditelor de 
studii transferabile. 

(2) Un credit de studiu transferabil constă în cantitatea de muncă 
intelectuală dirijată şi independentă necesară pentru finalizarea individuală de 
către student a unei unităţi componente a unui curs din cadrul unui program de 
studii universitare, completată cu validarea rezultatelor învăţării. 

(3) Munca intelectuală individuală a unui student nu poate fi mai mică decât 
cea 
corespunzătoare unui număr anual de 60 de credite de studiu transferabile. 
Numărul minim de credite necesar promovării anului universitar se stabileşte de 
către Senatul universitar. 

(4) Studiile universitare de licenţă corespund obţinerii a 180 sau 240 de 
credite de studii transferabile, în raport de tipul programului de studii. 

(5) Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi de 
master, corespunde obţinerii a cel puţin 300 de credite de studii transferabile. 

(6) Echivalența în ore a unui credit ETCS este de 25 ore. 
(7) Numărul de credite alocate pentru promovarea lucrării de licență (în 

afaca celor 180 sau 240 de credite obligatorii) este de 10 ECTS. 
 

Art. 62. (1) Numărul creditelor de studii transferabile constituie elementul 
de referinţă pe care universitatea îl poate utiliza în recunoaşterea unor studii sau 
perioade de studii universitare, legale, efectuate anterior şi a eventualei continuări 
a studiilor dintr-un program de studii. 

(2) Pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor şi 
recunoaşterea în străinătate a unor diplome eliberate anterior introducerii 
sistemului de credite transferabile, pe baza informaţiilor existente în registrul 
matricol propriu, universitatea poate elibera, la cerere, documente în cadrul cărora 
să fie atribuit un număr de credite de studiu transferabile disciplinelor de curs 
urmate de absolvent. 

(3) Studiile universitare se finalizează prin susținerea și promovarea 
examenului de licență sau de masterat. 



Carta Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 37 
 

 

 

(4) Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului universitar, un certificat 
sau o diplomă de studii atunci când se dovedește că s-a obținut prin mijloace 
frauduloase sau prin încălcarea Codului de etică și deontologie universitară. 

 

Secţiunea a 6-a 

Studiile universitare de licenţă Ciclul I 

 
Art.63. (1) Studiile universitare de licenţă corespund unui număr cuprins 

între minimum 180 şi maximum 240 de credite de studii transferabile, conform 
ECTS/SECT şi se finalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC. 

(2) La învăţământul cu frecvenţă, durata specifică a studiilor universitare 
de licenţă este, după caz, de 3-4 ani şi corespunde unui număr de minimum 60 de 
credite de studii transferabile pentru un an de studii. 

(3) În cadrul studiilor universitare de licenţă este obligatorie efectuarea 
unor stagii de practică. Universitatea are obligaţia de a asigura un minim de 30% 
din locurile de practică necesare. 

(4) Studiile universitare de licenţă se organizează în regim cu taxă. 
(5) Senatul universitar poate înfiinţa duble specializări. Procedura de 

autorizare şi acreditare a acestor specializări este cea prevăzută de lege. 
(6) Studenţii sunt evaluaţi la fiecare disciplină din programul de studii pe 

bază de examene (scris, scris-oral, oral), colocvii de verificare; verificare pe 
parcurs; examene parţiale etc. 

(7) Studenţii sunt încurajaţi şi stimulaţi pentru a participa în perioada 
vacanţelor la acţiuni de voluntariat. 

 
Art.64. (1) La admiterea în ciclul I de studii universitare pot participa 

absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă. 
(2) În cadrul metodologiei proprii, universitatea poate stabili facilităţi sau 

condiţii speciale referitoare la admiterea candidaţilor la programe de studii 
universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii. 

 
Art.65. (1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii 

universitare de licenţă se numeşte diplomă de licenţă. 
(2) Pe diploma de licenţă se menţionează toate informaţiile necesare 

pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de învăţământ urmată 
şi titlul obţinut. 

(3) Diploma de licenţă este însoţită de suplimentul la diplomă şi se 
eliberează, gratuit, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 
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Secţiunea a 7-a 

Studii universitare de master Ciclul II 

Art.66. (1) Programele de studii universitare de master reprezintă al II-lea 
ciclu de studii universitare şi se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul 
Naţional al Calificărilor. 

(2) Acestea au o durată normală de 1-2 ani şi corespund unui număr de 
credite de studii transferabile cuprins între 60 şi 120 ECTS. 

Art.67. (1) Programele de studii universitare de master organizate de 
universitate pot fi: 

a) master profesional, orientat preponderent spre formarea competenţelor 
profesionale; 

b) master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competenţelor 
de cercetare ştiinţifică.. 
(2) Universitatea organizează programe de studii universitare de master 

într-un domeniu acreditat sau autorizat provizoriu în acest scop. 

Art.68. (1) În cadrul domeniului acreditat pentru studii universitare de 
master, programele de studii promovate sunt stabilite de către Senatul universitar 
şi comunicate Ministerului Educaţiei, Naționale și Cercetării Științifice până la data 
de 1 februarie a fiecărui an, pentru a fi publicate centralizat. 

(2) Universitatea poate stabili parteneriate cu operatori economici, 
asociaţii profesionale şi/sau instituţii publice pentru dezvoltarea unor programe 
de studii universitare de master care să răspundă cerinţelor pieţei muncii. 

(3) Universitatea poate stabili parteneriate cu instituţii similare, din ţară 
sau din străinătate. 

Art.69. (1) La programe de studii universitare de master pot candida 
absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă. 

(2) Diploma conferită după promovarea unui program de studii 
universitare de master şi susţinerea cu succes a lucrării de disertaţie se numeşte 
diplomă de master şi cuprinde toate informaţiile necesare pentru a descrie 
programul de studii absolvit, inclusiv forma de învăţământ. Aceasta este însoţită 
de suplimentul la diplomă care se eliberează gratuit, în limba română şi o limbă de 
circulaţie internaţională. 

(3) Aceasta este însoţită de suplimentul la diplomă care se eliberează 
gratuit, în limba română şi o limbă de circulaţie internaţională. 

 

 
Secţiunea a 8-a 

Studii universitare de doctorat Ciclul III 

Art.70. (1) Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de 
studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC şi 
din Cadrul Naţional al Calificărilor. 
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(2) Programele de studii universitare de doctorat se organizează în şcoli 
doctorale acreditate sau autorizate provizoriu. Şcolile doctorale se pot organiza 
de către o universitate sau un consorţiu universitar ori de către consorţii sau 
parteneriate care se stabilesc legal între o universitate sau un consorţiu universitar 
şi unităţi de cercetare-dezvoltare. 

 
Art.71. (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii 

universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă 
acesteia. 

(2) Pe parcursul desfăşurării studiilor universitare de doctorat, persoana 
înscrisă în programul de studii are calitatea de student-doctorand. 

(3) Pe toată durata activităţii, studentul-doctorand beneficiază de 
recunoaşterea vechimii în muncă şi specialitate şi de asistenţă medicală gratuită. 

(4) Diploma conferită după promovarea unui program de studii de 
doctorat se numește Diplomă de doctor. 

 
Art.72. (1) Perioada desfăşurării studiilor universitare de doctorat este 

asimilată, conform legislaţiei în domeniul pensiilor, pentru stabilirea stagiului de 
cotizare. 

(2) După susţinerea tezei de doctorat, instituţia eliberează o adeverinţă care 
atestă perioada în care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de 
doctorat. 

 

Secţiunea a 9-a 

Organizarea învăţământului postuniversitar 

 
Art.73. (1) Programele postuniversitare sunt: 
a) programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 

continuă; 
b) programe postdoctorale de cercetare avansată. 
(2) Universitatea poate organiza programe postuniversitare, din categoria 

(1)a dacă are acreditate programe de studii universitare de licenţă sau master în 
domeniul ştiinţific respectiv. 

(3) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională ale 
universităţii se desfăşoară pe baza unui regulament propriu de organizare şi 
desfăşurare, aprobat de Senatul universitar. 

(4) Programe postuniversitare se organizează în domeniul management. 
 

Art.74. (1) Programele postuniversitare pot utiliza ECTS/SECT şi se 
finalizează cu un examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de 
cursanţi pe parcursul programului. 

(2) Programele postuniversitare se organizează în regim cu taxă. Au 
dreptul să participe la studii postuniversitare absolvenţii care au cel puţin studii 
universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă. 
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(3) La finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare 
profesională, universitatea eliberează un Certificat de atestare a competenţelor 
profesionale specifice programului. 

 
Art.75. (1) Programele postdoctorale de cercetare avansată sunt programe 

destinate persoanelor care au obţinut o diplomă de doctor în ştiinţe cu cel mult 5 
ani înainte de admiterea în programul postdoctoral. 

(2) Admiterea la programe postdoctorale se face pe baza metodologiei 
elaborate de universitate, iar la finalizarea programului postdoctoral se acordă 
Atestat de studii postdoctorale, dacă Universitatea este IOSUD (instituție de 
organizare a studiilor universitare de doctorat). 

 

Secţiunea a 10-a 

Educația permanentă și învățarea pe parcursul vieții 

 
Art.76. (1) Educaţia permanentă exprimă totalitatea activităţilor de 

învăţare realizate de o persoană pe parcursul vieţii în contexte formale, non- 
formale şi informale, în scopul formării sau dezvoltării competenţelor din 
perspectivă: personală, civică, socială sau ocupaţională. 

(2) Învăţarea pe tot parcursul vieţii cuprinde: educaţia timpurie, 
învăţământul preuniversitar, învăţământul superior, educaţia şi formarea 
profesională continuă a adulţilor. 

 
Art.77. (1) Finalităţile principale ale învăţării pe tot parcursul vieţii vizează 

dezvoltarea plenară a persoanei şi dezvoltarea durabilă a societăţii. 
(2) Învăţarea pe tot parcursul vieţii se centrează pe formarea şi dezvoltarea 

competenţelor cheie şi a competenţelor specifice unui domeniu de activitate sau 
unei calificări. 

 
Art.78. (1) Învăţarea pe tot parcursul vieţii se realizează în contexte de 

învăţare formale, non-formale şi informale. 
(2) Învăţarea în context formal, reprezintă o învăţare organizată şi 

structurată, care se realizează într-un cadru instituţionalizat şi se fundamentează 
pe o proiectare didactică explicită. Acest tip de învăţare are asociate obiective, 
durate şi resurse, depinde de voinţa celui care învaţă şi se finalizează cu certificarea 
instituţionalizată a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite. 

(3) Învăţarea în contexte non-formale, este considerată ca fiind învăţarea 
integrată în cadrul unor activităţi planificate, cu obiective de învăţare, care nu 
urmează în mod explicit un curriculum şi poate diferi ca durată. Acest tip de 
învăţare depinde de intenţia celui care învaţă şi nu conduce în mod automat la 
certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite. 

(4) Învăţarea în contexte informale, reprezintă rezultatul unor activităţi 
zilnice legate de muncă, mediul familial, timpul liber şi nu este organizată sau 
structurată din punct de vedere al obiectivelor, duratei sau sprijinului pentru 
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învăţare. Acest tip de învăţare nu este dependent de intenţia celui care învaţă şi nu 
conduce în mod automat la certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite. 

(5) Învățarea pe tot parcursul vieții se realizează și în instituțiile de 
învățământ superior. Finanțarea învățării pe tot parcursul vieții se realizează prin 
fonduri publice și private pe baza parteneriatului public-privat. 

 
 

CAPITOLUL IV 

PERSONALUL DIDACTIC UNIVERSITAR 

 
Secţiunea 1 

Funcţiile didactice şi statele de funcţii 

 
Art.79. (1) În universitate, funcţiile didactice sunt: 
a) asistent universitar; 
b) lector universitar / șef de lucrări; 
c) conferenţiar universitar; 
d) profesor universitar. 
(2) Funcţiile de cercetare sunt: 
a) asistent cercetare; 
b) cercetător ştiinţific; 
c) cercetător ştiinţific gradul III; 
d) cercetător ştiinţific gradul II; 
e) cercetător ştiinţific gradul I. 
(3) Echivalenţa funcţiilor din cercetare cu funcţiile didactice este 

următoarea: 
a) cercetător ştiinţific se echivalează cu asistent universitar, pentru 

persoanele care deţin o diplomă de doctor; 
b) cercetător ştiinţific gradul III se echivalează cu lector universitar/şef de 

lucrări; 
c) cercetător ştiinţific gradul II se echivalează cu conferenţiar universitar; 
d) cercetător ştiinţific gradul I se echivalează cu profesor universitar. 
(4) În universitate poate funcţiona personal didactic asociat pentru 

următoarele funcţii: lector universitar, conferenţiar universitar şi profesor 
universitar. 

 
Art.80. (1) În raport cu necesităţile academice proprii, Senatul universitar 

poate aproba, pe o durată determinată, invitarea în cadrul instituţiei a unor cadre 
didactice universitare şi a altor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din 
ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate. 
În cazul specialiştilor fără grad didactic universitar recunoscut în ţară, Senatul 
universitar aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător performanţei, în 
conformitate cu standardele naţionale. 
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(2) În departamente, în centre de cercetare, sau în alte unităţi poate 
funcţiona pe posturi distincte şi personal de cercetare, personal de cercetare 
asociat, inclusiv studenţi şi alte categorii de personal. 

 
Art.81. (1) Statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare se 

întocmesc anual, prin stabilirea de norme universitare, cu cel puţin 15 zile înainte 
de începerea fiecărui an universitar şi se pot modifica în timpul anului universitar, 
semestrial. 

(2) Funcţiile didactice şi numărul posturilor se stabilesc ţinând seama de: 
a) planurile de învăţământ; 
b) formaţiunile de studiu, grupele de studenți; 
c) normele universitare; 
d) structura departamentelor. 

 
Art.82. (1) Formaţiile de studiu şi dimensiunile acestora se stabilesc de 

către Senatul universitar, în concordanţă cu programele de studii şi ciclurile de 
studii universitare, cu respectarea structurilor de calitate. 

(2) Normele universitare se stabilesc prin crearea unui echilibru între 
norme didactice şi partea de cercetare, între o limită minimă şi o limită maximă. 

 
Art.83. (1) În statul de funcţii sunt înscrise, în ordine ierarhică, posturile 

didactice şi de cercetare ocupate sau vacante, specificându-se funcţiile didactice şi 
de cercetare corespunzătoare şi numărul săptămânal de ore convenţionale 
repartizate pe activităţi de predare, seminarii, lucrări practice sau de laborator, 
îndrumare a studenţilor, practică de specialitate, de cercetare şi activităţi 
echivalente acestora, la disciplinele din planul de învăţământ. 

(2) Statele de funcţii se întocmesc la nivelul departamentelor, prin 
consultarea membrilor acestora, ca urmare a precizării sarcinilor didactice şi de 
cercetare de către Senatul universităţii. 

(3) Statul de funcţii se avizează de Consiliul facultăţii şi se aprobă de 
Senatul universitar. 

 
Art.84. (1) Numărul posturilor pentru personalul didactic şi de cercetare 

auxiliar se stabileşte de Senatul universitar, în funcţie de bugetul şi specificul 
instituţiei, al facultăţii, al programului de studii sau al departamentului. 

(2) Angajarea personalului didactic şi de cercetare auxiliar şi nedidactic se 
face prin concurs organizat de universitate. 

(3) Atribuţiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic sunt stabilite în 
fişa individuală a postului, avizată de directorul departamentului sau de decan, 
aprobată de rector, care constituie anexă la contractul individual de muncă. 
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Secţiunea a 2-a 

Norma universitară 

 
Art.85. (1) Norma universitară cuprinde: 
a) norma didactică; 
b) norma de cercetare. 
(2) Norma didactică poate cuprinde: 
a) activităţi de predare; 
b) activităţi de seminar, lucrări practice; 
c) îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă; 
d) îndrumarea elaborării disertaţiilor de master; 
e) îndrumarea elaborării tezelor de doctorat; 
f) alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiinţifică, înscrise în 

planurile de învăţământ; 
g) activități de evaluare, tutorat, consultații, cercuri științifice studențești; 
(3) Norma de cercetare se stabileşte în corelare cu programul de cercetare. 

 
Art.86. (1) Norma didactică săptămânală se cuantifică în ore convenţionale. 

Norma didactică se stabileşte conform planului de învăţământ şi se calculează ca 
normă medie săptămânală, indiferent de perioada semestrului universitar în care 
este efectuată. Norma medie săptămânală se stabileşte prin împărţirea numărului 
de ore convenţionale din fişa individuală a postului, la numărul de săptămâni 
înscris în planul de învăţământ pentru activitatea didactică de predare şi de 
seminarizare din întregul an universitar. 

(2) Ora convențională este ora de activități de seminar, lucrări practice, 
nivel licență. 

 
Art.87. (1) În învăţământul universitar de licenţă, ora de activităţi de 

predare reprezintă 2 ore convenţionale. 
(2) În învăţământul universitar de master, ora de activităţi de predare 

reprezintă 2,5 ore convenţionale, iar ora de activităţi de seminar reprezintă 1,5 ore 
convenţionale. 

(3) Activităţile didactice ce exced predarea şi seminarizarea se cuantifică în 
ore convenţionale, printr-o metodologie aprobată de Senatul universitar, în funcţie 
de programul de studii, de profil şi de specializare, astfel încât unei ore fizice de 
activităţi să îi corespundă 0,5 ore convenţionale. 

 
Art.88. (1) Norma didactică săptămânală minimă se stabileşte pe funcţii 

didactice. 
(2) Profesor universitar: 7 ore convenţionale, dintre care cel puţin 4 ore 

convenţionale de activităţi de predare; 
(3) Conferenţiar universitar: 8 ore convenţionale, dintre care cel puţin 4 

ore convenţionale de activităţi de predare; 
(4) Lector universitar: 10 ore convenţionale, dintre care cel puţin două ore 

convenţionale de activităţi de predare; 
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(5) Asistent universitar: 11 ore, cuprinzând activităţi desemnând şi alte 
activităţi didactice. 

(6) Norma didactică maximă nu poate depăşi 16 ore convenţionale pe 
săptămână. 

(7) Senatul universitar, în baza autonomiei universitare, poate mări, prin 
regulament, norma didactică săptămânală minimă, cu respectarea standardelor 
de asigurare a calităţii, fără a depăşi limita maximă. 

(8) Norma didactică maximă, în raport de funcţia didactică, este de regulă, 
mai mare cu 50-100% din norma didactică săptămânală minimă. 

 
Art.89. (1) Prin excepţie, în situaţia în care norma didactică nu poate fi 

alcătuită, diferenţele până la norma didactică minimă se completează cu activităţi 
de cercetare ştiinţifică, cu acordul Senatului universitar. Diminuarea normei 
didactice este de cel mult 1/2 din norma respectivă, iar ora de cercetare este 
echivalentă cu 0,5 ore convenţionale. Cadrul didactic îşi menţine calitatea de titular 
în funcţia didactică obţinută prin concurs. 

(2) Cadrele didactice titulare, a căror normă didactică nu poate fi constituită, 
pot fi trecute temporar, la cererea acestora, cu normă integrală de cercetare 
ştiinţifică, menţinându-şi calitatea de titular în funcţia didactică obţinută prin 
concurs. În această perioadă, cadrul didactic are obligaţiile personalului de 
cercetare din învăţământul superior. 

 
Art.90. (1) Senatul universitar stabileşte norma universitară efectivă, în 

funcţie de domeniu, specializare, ponderea disciplinelor în pregătirea de 
specialitate a studenţilor şi dimensiunea formaţiunilor de studiu. 

(2) Personalul de cercetare desfăşoară activităţi specifice, stabilite în fişa 
individuală a postului de către conducerea departamentului. 

(3) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic din universitate desfăşoară 
activităţi specifice, stabilite în fişa individuală a postului. 

(4) Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică sau de cercetare, 
realizată prin cumularea ponderilor activităţilor este de 40 de ore pe săptămână. 

 
Art.91. (1) Activităţile didactice care depăşesc o normă didactică sunt 

remunerate în regim de plată cu ora. Pentru personalul titular, numărul maxim de 
ore plătite în regim de plată cu ora, indiferent de instituţia la care se efectuează, nu 
poate depăşi norma didactică minimă. 

(2) Susţinerea de către personalul titular al universităţii de activităţi de 
predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare se 
poate face doar cu acordul scris al Senatului universitar. 

 
Art.92. (1) Personalul didactic şi de cercetare se pensionează la împlinirea 

vârstei de 65 de ani. 
(2) Senatul universitar, în baza criteriilor de performanţă profesională şi a 

situaţiei financiare, poate decide continuarea activităţii unui cadru didactic sau de 
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cercetare după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un 
an, cu posibilitatea de prelungire anuală, fără limită de vârstă. 

(3) Cadrele didactice titulare care devin pensionari din motive de limită de 
vârstă au prioritate în ocuparea posturilor vacante în regim de cadru didactic 
asociat, cu o normă didactică întreagă sau fracţiune de normă. 

(4) Senatul universitar poate decide conferirea titlului onorific de profesor 
emerit, pentru excelenţă didactică şi de cercetare, cadrelor didactice care au atins 
vârsta de pensionare. Cadrele didactice pensionate pot fi plătite numai în regim de 
plată cu ora. 

Art.93. (1) Cadrele didactice şi de cercetare care conduc doctorate se 
pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani şi pot: 

a) conduce doctoratele în desfăşurare la data pensionării până la împlinirea 
vârstei de 70 de ani; 

b) după împlinirea vârstei de 65 de ani pot conduce noi studenţi- doctoranzi 
numai în regim de cotutelă împreună cu un cadru didactic şi de cercetare 
care nu împlineşte vârsta de pensionare pe toată durata desfăşurării 
doctoratului respectiv. 

(2) Nu sunt condiţionate de limită de vârstă persoanele care ocupă funcţii 
stabilite cu avizul fondatorului şi aprobarea Senatului universitar, specifice 
universităţilor particulare. 

Art.94. (1) Membrii Consiliului de administraţie provin din rândul cadrelor 
didactice titulare sau devenite asociate din considerente de vârstă, precum şi din 
rândul personalului administrativ. 

(2) În cadrul Consiliului de administraţie există funcţii stabilite şi numite 
persoanele care le ocupă, de către fondator. 

Art.95. (1) Prin personal didactic şi de cercetare, se înţelege personalul care 
deţine, în mod legal, unul dintre titlurile universitare sau de cercetare, care 
aparţine instituţiei şi care desfăşoară activităţi didactice şi/sau de cercetare. 

(2) În raport cu relaţiile de muncă stabilite cu instituţia, personalul didactic 
poate fi: titular sau asociat. 

(3) În raport cu participarea la procesul didactic şi cu gradul de pregătire 
profesională, personalul didactic poate fi: personal didactic sau personal didactic 
auxiliar. 

Art.96. (1) Prin personal didactic titular se înţelege personalul didactic care 
ocupă o funcţie didactică în universitate, obţinută prin concurs, pe o perioadă 
nedeterminată. 

(2) Calitatea de titular există numai în raport cu o singură instituţie de 
învăţământ superior. Dacă un cadru didactic desfăşoară activităţi didactice sau de 
cercetare ştiinţifică în mai multe instituţii calitatea de titular poate fi numai la una 
dintre ele, iar în celelalte, calitatea este de cadru didactic sau de cercetător asociat. 
Instituţia de învăţământ superior în care cadrul didactic este titular are obligaţia 
de a păstra şi de a gestiona, registrul angajaţilor, cu specificaţia calităţii de titular. 
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Secţiunea a 3-a 

Ocuparea funcţiilor şi a posturilor didactice 

 
Art.97. (1) Ocuparea posturilor didactice, evaluarea, motivarea, formarea 

continuă şi concedierea personalului didactic şi de cercetare este de competenţa 
universităţii. 

(2) Regulamentul de ocupare a funcţiilor şi posturilor didactice, detaliază 
în baza legislaţiei în vigoare organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 
didactice. 

 
Art.98. (1) Angajarea pe un post didactic se face pe perioadă determinată 

sau pe perioadă nedeterminată. Angajarea pe perioadă nedeterminată, pe orice 
funcţie didactică este posibilă numai prin concurs public, organizat de universitate, 
după obţinerea titlului de doctor. 

(2) La concursul pentru un post didactic sau de cercetare pot participa 
cetăţeni români sau străini. 

(3) Durata unei perioade determinate este de maximum 3 ani. Contractul de 
angajare pe perioadă determinată încheiat între universitate şi membri ai 
personalului didactic şi de cercetare în urma unui concurs poate fi reînnoit, în 
funcţie de rezultatele profesionale, precum şi în funcţie de nevoile de angajare şi 
de resursele financiare ale instituţiei. 

 
Art.99. (1) Directorii departamentelor, decanii facultăţilor şi rectorul 

răspund în faţa Senatului universitar pentru buna desfăşurare a concursurilor de 
ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate şi de etică 
universitară. 

(2) În condiţiile constatării unor nereguli, Senatul universitar poate aplica 
sancţiuni specificate în metodologie proprie. 

 
Art.100. (1) Pentru ocuparea funcţiei didactice de asistent universitar este 

necesară: 
a) deţinerea diplomei de doctor; 
b) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice 

funcţiei, aprobate de Senatul universitar, fără impunerea unor condiţii de 
vechime, conform legii. 

 
Art.101. (1) Condiţiile minimale pentru ocuparea funcţiei didactice de 

lector universitar sunt următoarele: 
a) deţinerea diplomei de doctor; 
b) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice 

funcţiei, aprobate de Senatul universitar, fără impunerea unor condiţii de 
vechime, conform legii. 

(2) Standardele de ocupare a posturilor didactice se întocmesc şi se aprobă 
de Senatul universitar, pe baza legislaţiei în vigoare. 
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Art.102. (1) Condiţiile pentru ocuparea funcţiei didactice de conferenţiar 
universitar sunt următoarele: 

a) deţinerea diplomei de doctor; 
b) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcţiei de 

conferenţiar universitar; 
c) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice 

funcţiei, aprobate de Senatul universitar, fără impunerea unor condiţii de 
vechime. 

 
Art.103. (1) Condiţiile pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor 

universitar sunt următoarele: 
a) deţinerea diplomei de doctor; 
b) deţinerea atestatului de abilitare; 
c) îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea funcţiei de 

profesor universitar. 
Art.104. (1) Universitatea răspunde public de modul de ocupare a 

posturilor didactice şi de cercetare. 
(2) Universitatea îşi stabileşte metodologia proprie de conferire a titlurilor 

şi de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, aprobată de Senatul universitar, 
cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

(3) Rezultatele concursurilor sunt aprobate de Senatul universitar, iar 
încadrarea pe post se face începând cu prima zi a semestrului următor concursului. 

 

Secţiunea a 4-a 

Drepturi şi obligaţii ale personalului didactic 

 
Art.105. (1) Personalul din universitate are drepturi şi îndatoriri care 

decurg din Carta universitară, din codul de etică universitară, din contractul 
individual de muncă, precum şi din legislaţia în vigoare. 

(2) Protecţia drepturilor salariaţilor, precum şi a drepturilor de 
proprietate intelectuală asupra creaţiei ştiinţifice, este garantată. 

(3) Structurile şi funcţiile de conducere colaborează cu reprezentanţii 
salariaţilor în analiza şi soluţionarea problemelor didactice, sociale, profesionale, 
de familie, de societate. 

(4) Cadrele didactice titulare şi asociate, secretariatele, persoanele ce 
ocupă funcţii de conducere, îndrumă şi consiliază studenţii prin implicarea în anul 
de studii, respectiv cu reprezentanţii aleşi ai studenţilor din consiliile de facultate 
şi senatul universităţii. 

 
Art.106. (1) Membrilor comunităţii universitare le este garantată libertatea 

academică. În baza acesteia, ei pot exprima liber opinii academice în spaţiul 
universitar şi au libertatea de predare, de cercetare şi de creaţie, în conformitate 
cu criteriile de calitate academică. 
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(2) Personalul didactic şi de cercetare are dreptul de a publica studii, 
articole, volume, de a candida la obţinerea de granturi naţionale şi internaţionale, 
fără restricţii ale libertăţii academice. 

 
Art.107. (1) Personalul didactic şi de cercetare are dreptul să facă parte din 

asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi 
internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite. 

(2) Personalului didactic titular pe un post didactic, solicitat în străinătate 
pentru predare, cercetare, pe bază de contract, ca urmare a unor acorduri 
interuniversitare, ori trimis pentru specializare, i se rezervă postul didactic pentru 
perioada respectivă. 

(3) Personalul didactic titular pe un post didactic, care din proprie 
iniţiativă solicită să se specializeze sau să participe la cercetare ştiinţifică în ţară 
sau în străinătate, are dreptul la concedii fără plată. Aprobările în aceste situaţii 
sunt de competenţa Consiliului de administraţie, dacă se face dovada activităţii 
respective. 

Art.108. (1) Cadrele didactice beneficiază de dreptul la concediu astfel: 
a) concediul anual cu plată, în perioada vacanţelor universitare: în cazuri 

bine justificate, conducerea instituţiei de învăţământ poate întrerupe 
concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru 
munca depusă; 

b) perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru 
didactic se stabilesc de către Consilul de administrație și Senatul 
universitar, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză. 

(2) Personalul universităţii beneficiază de asistenţă medicală în cabinete 
medicale şi psihologice, în policlinici şi unităţi spitaliceşti. 

(3) Personalul didactic are dreptul la întreruperea activităţii didactice, cu 
rezervarea postului, pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 
ani. 

(4) Protecţia drepturilor salariaţilor, a drepturilor de proprietate 
intelectuală asupra creaţiei ştiinţifice şi garantarea acestor drepturi este prevăzută 
în Regulamentul de ordine interioară. 

(5) În Regulamentul de ordine interioară sunt cuprinse şi normele de 
comportament a personalului didactic şi de cercetare, auxiliar didactic, din 
administraţie, precum şi cel de conducere. Încălcarea acestor norme atrage 
răspunderea disciplinară. 

Art.109. (1) Cadrele didactice şi studenţii sunt protejaţi în spaţiul 
universitar de autorităţile responsabile cu ordinea publică. 

(2) Protecţia se asigură împotriva persoanei sau grupului de persoane care 
aduc atingere demnităţii umane şi profesionale a cadrelor didactice sau care 
împiedică exercitarea drepturilor şi a obligaţiilor sale. 
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Secţiunea a 5-a 

Evaluarea calităţii cadrelor didactice 

Art.110. (1) Datele şi informaţiile privind situaţia profesională a 
personalului didactic şi de cercetare, a celui tehnic-administrativ se consemnează 
într-o fişă personală de serviciu. Accesul la fişa personală de serviciu este permis 
numai persoanei în cauză, titularului serviciului de resurse umane şi 
conducătorului instituţiei de învăţământ superior. 

(2) Fişele de post individualizate se încadrează la nivel de departament în 
statul de funcţii. Statul de funcţii constituie documentul legal în baza căruia se face 
salarizarea lunară a fiecărui membru al personalului didactic şi de cercetare. 

Art.111. (1) Rezultatele şi performanţele activităţilor didactice şi de 
cercetare ale personalului sunt evaluate periodic, de regulă, la intervale de 5 ani. 
Această evaluare se face în conformitate cu metodologia aprobată şi aplicată de 
către Senatul universitar. 

(2) Evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice este 
organizată de departamente. 

Art.112. (1) Contractele de muncă ale personalului didactic şi de cercetare 
includ asumarea unor standarde minime ale rezultatelor activităţilor didactice şi 
de cercetare şi clauze privind încetarea contractelor în condiţiile neîndeplinirii 
acestor standarde minime. 

 
(2) Evaluarea activităţii didactice se realizează în funcţie de: 

a) îndeplinirea obligaţiilor didactice; 
b) acoperirea cu material didactic propriu a disciplinei sau disciplinelor pe 

care le predă sau în cadrul cărora conduce seminarii sau lucrări practice; 
c) rezultatele analizelor efectuate de departamente asupra procesului 

didactic normat în statele de funcţii; 
d) rezultatul sondajelor de opinie ale studenţilor cu privire la activitatea 

didactică a cadrului didactic; 
e) activitatea desfăşurată în organisme naţionale şi internaţionale. 
(3) Evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică se face în funcţie de: 
a) cărţile şi materialele didactice publicate; 
b) articolele publicate în reviste de specialitate şi în volumele de comunicări 

ale congreselor, sesiunilor şi simpozioanelor naţionale şi internaţionale; 
c) conducerea şi evaluarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie; 
d) numărul şi valoarea contractelor şi convenţiilor de cercetare; 
e) examenele susţinute şi referatele întocmite în cadrul stagiului individual 

de pregătire a doctoratului; 
f) conducerea de doctorat şi participarea în comisii de analiză a tezei de 

doctorat; 
g) activitatea desfăşurată în cadrul asociaţiilor profesionale, în organisme 

de specialitate şi profil din ţară şi străinătate. 
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Art.113. (1) Politica salarială în universitate este de competența Consiliului 
de administrație și a Președintelui de consiliu. 

(2) Politica salarială privește: salarii, îndemnizații, bonus-uri, recompense 
(program de protecție; plata timpului nelucrat, alte recompense). 

 
Art.114. (1) Salarizarea personalului didactic şi de cercetare se face 

conform hotărârilor adoptate de Consiliul de administraţie şi Senatul universitar. 
(2) Salariul este stabilit pornind de la posibilităţile financiare, determinate 

de comunitatea de studenţi şi cota din taxele universitare alocate pentru cheltuieli 
salariale, fără a fi stabilit sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară. 

(3) Statul de funcţii constituie documentul legal în baza căruia se face 
salarizarea lunară a fiecărui membru al personalului didactic şi de cercetare. 

 
Art.115. (1) Salariul cuprinde: 
a) salariul conform normei didactice şi de cercetare; 
b) salariul aferent plăţii cu ora; 
c) premii şi stimulente. 

 
(2) Alte recompense acordate personalului privesc: 
a) susţinere financiară pentru participarea la manifestări ştiinţifice 

interne sau internaţionale; 
b) facilităţi de comunicare prin telefonie sau IT; 
c) zile libere pentru evenimente familiale sau colective; 
d) servicii suportate de instituţie. 

 
Art.116. (1) Salariile sunt diferenţiate în raport de: 
a) funcţia managerială; 
b) funcţia didactică; 
c) gradul de încărcare didactică; 
d) programul de studii; 
e) evaluarea calităţii cadrului didactic. 
(2) Salariul se plăteşte lunar, într-o singură tranşă. 
(3) Salariul   se   achită   pe   card   bancar sau numerar. Salariul este 

confidenţial. 
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CAPITOLUL V 

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI CALITATEA SERVICIILOR EDUCAŢIONALE 
 

Secţiunea 1 

Cercetarea ştiinţifică universitară 

 
Art.117. (1) Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare şi creaţie din 

universitate se organizează şi funcţionează pe baza legislaţiei naţionale şi a Uniunii 
Europene în domeniu. 

(2) Universitatea, prin asumarea ca misiune şi a cercetării ştiinţifice are 
obligaţia să creeze structuri tehnico-administrative care să faciliteze 
managementul activităţilor de cercetare şi a proiectelor de cercetare-dezvoltare 
derulate de personalul instituţiei. 

(3) Personalul implicat în activităţi de cercetare ale universităţii dispune, 
în limita proiectelor de cercetare pe care le coordonează, de autonomie şi de 
responsabilitate personală. 

 
Art.118. (1) Strategia cercetării ştiinţifice se elaborează de către Senat şi 

Consiliile de facultate, ţinând seama de potenţialul ştiinţific existent şi direcţiile 
de dezvoltare a domeniului, pe plan naţional şi internaţional. 

(2) Activitatea de cercetare ştiinţifică, care se adresează departamentelor, 
cadrelor didactice şi de cercetare se realizează prin: programe naţionale şi 
internaţionale de cercetare, vizite de documentare şi invitaţii oficiale la conferinţe 
şi congrese, contracte, convenţii, granturi individuale şi colective, cooperări inter- 
universitare, invenţii şi seminarii de cercetare ale departamentelor. 

 
Art.119.- (1) Criteriile de evaluare a cercetării ştiinţifice, iau în considerare 

competenţele şi performanţele lucrărilor elaborate şi publicate prin: cărţi, 
monografii, cursuri, caiete de lucrări practice, îndrumare, precum şi prezenţa în 
publicaţiile şi manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale, disertaţiile de 
masterat, referatele şi tezele de doctorat, conducerea lucrărilor de licenţă, 
prestaţiile în organizarea activităţii de cercetare, conferinţe, simpozioane şi 
congrese. 

(2) Acordurile de cooperare, ştiinţifică universitară pot fi încheiate de către 
structurile instituţionale ale universităţii, precum şi de către membrii comunităţii 
academice care se angajează în competiţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu 
lucrări relevante. 

 
Art.120. (1) Universitatea poate organiza unităţi de cercetare, cu aprobarea 

Consiliului de administraţie şi a Senatului universităţii, angajând prin concurs 
cadre didactice, cercetători şi tehnicieni, asigurând echivalenţa pe nivele a 
posturilor didactice cu cele de cercetare. 

(2) Universitatea este angajată, anual, în organizarea de sesiuni ştiinţifice, 
simpozioane, conferinţe şi mese rotunde cu participare naţională şi 
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internaţională a cadrelor didactice şi specialiştilor, şi sesiuni de comunicări 
ştiinţifice ale studenţilor. 

 
Art.121. (1) Departamentele şi unităţile de cercetare ale universităţii pot 

participa la competiţii pentru obţinerea de programe de cercetare ştiinţifică 
finanţate pe bază de contract sau granturi, din fonduri alocate prin sponsorizare 
sau alte surse legale. 

(2) Personalul angajat în activitatea de cercetare ştiinţifică, din Universitate 
beneficiază gratuit de serviciile tehnice, reţeaua de informare şi de documentare a 
bibliotecilor. 

 
Art.122. (1) Bibliotecile asigură schimbul naţional şi internaţional, al 

revistelor şi a altor publicaţii editate de Universitate, achiziţiile de materiale, 
abonamente periodice din ţară şi străinătate. 

(2) Revista universităţii “Acta Universitatis”, pe cele trei profiluri, Ştiinţe 
Economice, Drept, Educaţie Fizică şi Sport, este coordonată de un Colegiu de 
redacţie, format din personalităţi care garantează conţinutul ştiinţific al revistei. 

Art.123. (1) Centrul de multiplicare şi tipărire din universitate asigură 
editarea de materiale didactice, publicaţii ale instituţiei, lucrări de uz intern pentru 
studenţi. 

 

Secţiunea a 2-a 

Calitatea serviciilor educaţionale 

 
Art.124. (1) Asigurarea calităţii învăţământului superior şi a cercetării 

ştiinţifice universitare este o obligaţie fundamentală a instituţiei. 
(2) Studenţii sunt parteneri cu drepturi depline în procesul de asigurare a 

calităţii. 
 

Art.125. (1) Evaluarea universităţii se realizează în scopul: 
a) autorizării provizorii şi acreditării; 
b) ierarhizării programelor de studii şi clasificării instituţiei. 
(2) Universitatea se clasifică, pe baza evaluării MENCȘ într-una din 

categoriile: 
a) universitate centrată pe educaţie; 
b) universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică; 
c) universitate de cercetare avansată şi educaţie. 

Art.126. (1) Statul poate finanţa programele de excelenţă în cercetare şi 
educaţie şi din universităţile particulare. 

(2) Programele de excelenţă se stabilesc pe baza evaluării pentru 
programele de licenţă şi master, şi pe baza competiţiilor pentru programele de 
doctorat. 
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Art.127. (1) Calitatea educaţiei se bazează pe trei domenii fundamentale 
de organizare şi funcţionare în universitate, conform metodologiei proprii, 
elaborată de către Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei şi se 
referă la : 

a) capacitatea instituţională 
b) eficacitatea educaţională 
c) managementul calităţii 
(2) Asigurarea calităţii educaţiei se realizează prin stabilirea criteriilor, 

standardelor şi indicatorilor de performanţă, specifice celor trei domenii şi au 
menirea: 

a) să reprezinte baza de referinţă pentru managementul calităţii din 
universitate; 

b) să ofere cadrul de construcţie a bazelor de date şi informaţii necesare 
pentru monitorizarea internă şi prezentarea externă a nivelului de 
asigurare a calităţii academice. 

(3) Universitatea elaborează un program de politici centrate pe calitate şi 
sunt precizate mijloacele de realizare prin strategii şi termene concrete, conform 
unei metodologii proprii. Acestea se activează la nivelul structurilor universităţii, 
stimulând participarea fiecărui cadru didactic, precum şi a studenţilor. Comisia 
promovează în instituţie o cultură a calităţii universităţii, în ţară şi străinătate, 
pentru evaluarea şi monitorizarea calităţii. 

Art.128. (1) Universitatea elaborează propriul Sistem de asigurare al 
calităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, organizat şi condus de Comisia 
pentru calitatea serviciilor educaţionale. Responsabilitatea pentru managementul 
calităţii revine rectorului, care poate delega competenţele conducerii operative 
prorectorului. 

(2) Comisia de calitate este formată din 3-5 membri. Membrii Comisiei 
sunt numiţi de Senatul universităţii, fiind reprezentanţi ai corpului profesoral, a 
celor mai performanţi studenţi şi absolvenţi, precum şi din partea angajaţilor. 

Art.129. Activitatea Comisiei, urmăreşte: 
a) politicile, strategiile şi procedurile pentru asigurarea calităţii; 
b) metodologiile de monitorizare şi evaluare periodică, a programelor şi 

calificărilor acordate; 
c) metodologia de evaluare a studenţilor; 
d) asigurarea calităţii corpului profesoral; 
e) evaluarea resurselor de învăţare şi sprijinul oferit studenţilor în 

formarea lor; 
f) organizarea bazei de date care permite autoevaluarea internă; 
g) publicarea periodică de informaţii cu privire la calitatea programelor de 

studii oferite. 
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Art.130. (1) Misiunea Comisiei, este aceea de a implementa hotărârile 
Senatului cu privire la asigurarea calităţii. Raportul anual de autoevaluare a 
calităţii este însoţit de un set de propuneri ale Comisiei, vizând îmbunătăţirea 
continuă a indicatorilor de performanţă. 

 
Art.131. (1) Pentru promovarea calităţii şi creşterea eficienţei sistemului 

de învăţământ superior, pentru creşterea vizibilităţii internaţionale şi pentru 
concentrarea resurselor, universitatea poate: 

a) să se constituie în consorţii universitare,; 
b) să fuzioneze într-o singură instituţie de învăţământ superior cu 

personalitate juridică. 
 

Art.132. (1) Universitatea are obligaţia să realizeze, evaluarea internă şi 
clasificarea departamentelor pe 5 niveluri de performanţă în cercetare. 

(2) Senatul universitar, la propunerea rectorului, pe baza evaluării interne, 
poate dispune reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor sau institutelor 
neperformante, fără a prejudicia studenţii. 

 
Art.133. (1) Formele de sprijin pentru cadrele didactice, studenţii şi 

cercetătorii cu performanţe excepţionale includ: 
a) granturi de studii sau de cercetare la universităţi din ţară sau din 

străinătate, acordate pe bază de competiţie; 
b) granturi pentru efectuarea şi finalizarea unor cercetări, inclusiv teze de 

doctorat; 
c) aprobarea unor rute educaţionale flexibile, care permit accelerarea 

parcursului de studii universitare; 
d) crearea de instrumente şi mecanisme de susţinere a inserţiei lor 

profesionale. 

 

CAPITOLUL VI 

ETICA UNIVERSITARĂ 

Secţiunea 1 

Codul de etică și deontologie universitară 

Art.134. (1) Universitatea de ”Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca asigură un 
mediu academic liber de ingerinţe politice, religioase şi de statut socio-economic, 
exceptând constrângerile de natură ştiinţifică, legală şi etică. 

Principiile de morală şi etică sunt destinate reglementării relaţiilor dintre 
membrii comunităţii academice precum şi a relaţiilor membrilor comunităţii 
academice cu instituţiile şi persoanele juridice sau fizice din afara sa. Codul etic 
este asimilat unui contract moral între fiecare membru al comunităţii universitare 
şi comunitatea universitară ca întreg. 

Codul nu se substituie legislaţiei şi regulamentelor interne şi nici nu poate 
contraveni acestora. Codul etic respectă prevederile Cartei universitare şi este 
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obligatoriu pentru toţi membrii comunităţii academice. Membrii comunităţii 
academice sunt obligaţi să respecte codurile deontologice profesionale, legislaţia 
specifică învăţământului, Codul muncii şi toate celelalte dispoziţii legale care 
reglementează activitatea educativ-profesională şi de cercetare. 

(2) Codul de etică şi deontologie universitară cuprinde ansamblul de 
idealuri, valorile, principii, norme morale şi reguli pe care şi le însuşesc şi consimt 
să le aplice în activitatea curentă membrii comunităţii universitare. 

(3) Codul de etică universitară reprezintă ghidul de integritate academică 
ce contribuie la formarea şi menţinerea unui mediu universitar bazat pe 
competenţă, competiţie şi cooperare, la evaluarea transparentă şi corectă a 
studenţilor, personalului didactic şi de cercetare, personalului didactic auxiliar şi 
personalului administrativ. 

 
Art.135. Codul de etică şi deontologie universitară al universităţii are 

drept principal scop: 
a) apărarea dreptului fundamental la educaţie de calitate; 
b) respectarea obligaţiilor profesionale ale membrilor comunităţii 

academice; 
c) apărarea demnităţii şi a prestigiului învăţământului universitar 

românesc şi ale universităţii; 
d) alte atribuţii stabilite conform legii. 

 
Art. 136. (1) În activitatea de învăţământ, cercetare şi consultanţă 

universitatea furnizează servicii specializate studenţilor şi societăţii, fără nici un 
fel de discriminare. 

(2) Relaţiile dintre membrii comunităţii universitare şi beneficiarii 
serviciilor acordate trebuie să aibă la bază încrederea în probitatea profesională 
şi morală a cadrelor didactice, de cercetare şi a personalului administrativ. 

(3) Probitatea profesională obligă membrii comunităţii academice ca, de-a 
lungul întregii lor cariere, să asigure şi să menţină la cel mai înalt nivel 
performanţele şi conduita profesională şi personală, să-şi actualizeze cunoştinţele 
şi competenţele profesionale permanent în sfera lor de activitate. 

Universitatea garantează menţinerea standardelor profesionale la cel mai 
înalt nivel posibil, în scopul asigurării dreptului la educaţie de calitate, prin 
supravegherea respectării de către membrii comunităţii academice a îndatoririlor 
profesionale şi a eticii universitare, precum şi prin apărarea prestigiului, onoarei 
şi demnităţii profesionale. 

(4) În cazurile în care pentru rezolvarea unei situaţii soluţia nu este 
prevăzută în normele legale, membrii comunităţii academice trebuie să ia o decizie 
concordantă cu etica universitară şi să-şi asume responsabilitatea. 

 
Art.137. Principiile fundamentale în baza cărora se desfăşoară activitatea 

universitară sunt următoarele: libertatea academică și autonomia personală; 
dreptatea, echitatea şi onestitatea intelectuală; profesionalismul şi meritul; 
transparenţa și calitatea serviciilor; colaborarea profesională. 
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Secţiunea a 2-a 

Libertatea academică și autonomia personală 

 
Art.138. (1) Libertatea academică presupune dreptul fiecărui membru al 

comunităţii academice de a-şi exprima deschis opiniile ştiinţifice şi profesionale, în 
cadrul cursurilor, seminariilor, conferinţelor, dezbaterilor, dar şi al lucrărilor 
elaborate, susţinute sau publicate. 

(2) Membrii comunităţii universitare trebuie să evite lezarea libertăţii 
celorlalţi, să manifeste respect pentru diferenţele individuale inerente, 
imparţialitate şi colaborare în mediul lor de activitate, să dea dovadă de integritate, 
onestitate şi responsabilitate în toate acţiunile lor. 

(3) Este încurajat parteneriatul intelectual şi cooperarea în domeniul 
didactic şi de cercetare, dar şi abordarea critică, indiferent de opiniile politice sau 
de credinţele religioase. 

Orice membru al comunităţii universitare trebuie să evite lezarea libertăţii 
celorlalţi, pe baza respectului. 

(4) Libertatea academică nu poate fi îngrădită decât în condiţiile legii. 
(5) Se interzice manipularea, îndoctrinarea, educarea dogmatică în 

interiorul spaţiului universitar şi, prin aceasta, încălcarea dreptului studenţilor, al 
cadrelor didactice sau al cercetătorilor la libertatea de gândire, exprimare şi la 
formarea ştiinţifică. 

 
Art.139. Contravin principiilor codului etic al universităţii: 
a) orice discriminare bazată pe sex, religie, origine socială, naţionalitate, 

rasă etc.; 

b) propaganda cu caracter politic şi prozelitismul religios în interiorul sau 
în legătură cu acţiuni ale universităţii; 

c) promovarea în spaţiul universitar sau în asociere cu acţiunile 
universităţii a unor doctrine sau idei cu caracter extremist; 

d) defăimarea universităţii de către membrii comunităţii academice; 

e) atacurile personale sau afirmaţiile defăimătoare la adresa membrilor 
comunităţii academic; 

f) încercările de rezolvare prin mass media a conflictelor sau 
nemulţumirilor personale, înainte de demersurile de rezolvare a lor în 
cadrul comunităţii academice. 

 
Art.140. (1) Universitatea asigură exercitarea dreptului de a concepe, 

modifica, extinde sau perfecţiona programele de studiu şi de cercetare, în 
conformitate cu legislaţia în domeniu şi carta universitară. 

(2) Fiecărui membru al comunităţii universitare i se garantează dreptul de 
a lua şi aplica decizii în privinţa propriei cariere academice şi profesionale. 

(3) Fiecare membru al comunităţii academice este liber să-şi exprime ideile 
şi părerile în orice domeniu, să contribuie la progresul social sau să participe la 
acţiuni politice şi religioase, în calitate de persoană privată. 
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(4) Universitatea cultivă un mediu propice pentru dezbatere, competenţă 
şi competitivitate. 

(5) Fiecare membru al comunităţii academice îşi asumă, la nivelul său, 
răspunderea pentru calitatea procesului educaţional, asigurându-se că întregul 
conţinut al materialului predat este actualizat, reprezentativ şi adecvat nivelului 
la care se situează disciplina în planul de învăţământ. 

(6) Constituie încălcări ale libertăţii individuale atacurile la persoană, 
jignirile sau brutalităţile de ori ce fel, încălcarea libertăţii personale a altui membru 
al comunităţii, nerespectarea confidenţialităţii legate de probleme de viaţă socială 
sau privată. 

 

Secţiunea a 3-a 

Dreptatea, echitatea şi onestitatea intelectuală 

 
Art.141. (1) Onestitatea relaţiei, cadru didactic – student, este fundamentul 

misiunii educaţionale a Universității. 
(2) Cadrele didactice demonstrează respectul pentru studenţi ca indivizi şi 

aderă la propriile roluri de formatori intelectuali şi consilieri, prin cultivarea unui 
comportament academic, asigurând evaluarea corectă a studenţilor, în raport cu 
adevăratele merite ale acestora. 

(3) Membrii corpului academic trebuie să evite orice exploatare, hărţuire 
sau discriminare a studenţilor şi trebuie să protejeze libertatea academică a 
acestora. 

(4) Membrii comunităţii universitare trebuie să promoveze egalitatea de 
şanse privind accesul la studii şi la programele de studiu, la angajare şi promovare, 
să contribuie la eliminarea conflictelor de interese, prin prevenirea şi combaterea 
oricărei forme de corupţie, favoritism şi nepotism. 

(5) Comportamentul studenţilor în cadrul procesului de învăţământ, ca şi în 
afara acestuia, trebuie să fie decent, politicos şi respectuos, faţă de colegi, faţă de 
cadrele didactice şi alte persoane angajate în universitate, cât şi faţă de alte 
persoane care vin în contact cu comunitatea universitară. 

(6) Constituie încălcări ale Codului etic orice acţiune sau faptă a studenţilor 
sau personalului angajat care aduce prejudicii imaginii şi prestigiului Universităţii 
şi ale corpului său profesoral. 

(7) În sfera relaţiilor, cadru didactic – student, constituie încălcări ale 
obligaţiei de integritate următoarele fapte: 

a) condiţionarea sau influenţarea evaluării studentului prin orice alte 
mijloace sau criterii decât cele profesionale, prevăzute de regulamente; 

b) comportamentul inadecvat, hărţuirea pe motive politice, de rasă, religie, 
sex, orientare sexuală, origine naţională, statut marital, handicap şi/sau condiţie 
medicală, vârstă, cetăţenie sau alte motive arbitrare sau personale; 

c) abuzul de putere sau autoritate al cadrului didactic pentru a influenţa 
raţionamentele, conştiinţa sau exprimarea opiniei unui student din motive 
arbitrare sau personale; 
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d) existenta unei relaţii extraprofesionale, de orice tip, care periclitează 
integritatea procesului educaţional. 

 
Art.142. (1) Integritatea academică a studenţilor presupune evitarea 

oricăror fapte sau acţiuni care ar prejudicia evaluarea corectă şi riguroasă a 
cunoştinţelor, fraudarea sau încercarea de fraudare de orice tip a examenelor, sau 
ar împiedica buna desfăşurare a procesului de învăţământ, prin deteriorarea, 
distrugerea deliberată, înlocuirea aparaturii, materialelor didactice, a cărţilor şi 
revistelor de specialitate sau a informaţiilor din sistemul electronic. 

(2) Depunerea referatelor/articolelor științifice/lucrării de 
licenţă/proiectului de diplomă/disertaţie presupune automat asumarea de către 
autor a răspunderii privind originalitatea conţinutului. 

(3) Depunerea referatelor, articolelor științifice, a lucrărilor de licenţă, de 
diplomă sau de disertaţie sau a tezei de doctorat presupune atât forma tipărită şi 
legată cât şi forma electronică; forma electronică va fi folosită în scopul verificării 
de către profesori, recenzori sau comisiile de finalizare a studiilor a originalităţii 
conţinutului; 

(4) Îndrumătorii lucrărilor de licență și de disertaţie răspund cu autorii de 
originalitatea conţinutului acestor lucrări. 

(5) Fraudarea sau încercarea de fraudare de orice tip a examenelor pe 
parcursul studiilor universitare se sancționează cu eliminarea de la proba de 
evaluare respectivă, avertisment scris și exmatriculare. 

(6) Fraudarea sau încercarea de fraudare, inclusiv prin plagiat, a 
examenelor de finalizare a studiilor se sacționează cu eliminarea din examenul 
respectiv, interzicerea repetării examenului pe o anumită perioadă, respectiv 
anularea diplomei de absolvire și a titlului conferit, dacă fapta este constatată după 
eliberarea diplomei. 

(7) În caz de plagiat sau prezentarea de date false în cadrul lucrărilor de 
finalizare a studiilor, îndrumătorul unei astfel de lucrări este sancționat prin: 
avertisment scris, suspendarea pe o perioadă determinată de timp a dreptului de 
înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei 
funcții de conducere ca membru în comisii de master sau de licență; destituirea din 
funcția de conducere din învățământ și desfacerea disciplinară a contractului de 
muncă în cazul în care abaterea a fost făcută repetat sau cu premeditare, cu sau 
fără obținerea de foloase necuvenite. 

 

Secțiunea a 4-a 

Conflictul de interese și corupția 

 
Art. 143. (1) Conflictul de interese apare atunci când interesele personale, 

directe sau indirecte, ale unui membru al comunităţii academice intră în conflict cu 
obligaţiile care decurg din statutul său ori sunt de natură să afecteze independenţa 
şi imparţialitatea necesară îndeplinirii acestor obligaţii. 
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(2) Se consideră a fi în situaţie de conflict de interese: 
a) un membru al comunităţii universitare participă oficial la 

negocieri comerciale cu firme sau organizaţii în care are interese 
materiale; 

b) o persoană din Universitate rezolvă cereri, ia decizii sau participă 
la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care 
are relaţii cu caracter patrimonial; 

c) o persoană participă la evaluarea unor proiecte de cercetare în 
care are calitatea de membru al echipei de cercetare sau de 
colaborator la realizarea altor proiecte cu unul sau mai mulţi 
parteneri din proiectul evaluat; 

(3) Persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul III, 
inclusiv, nu pot ocupa concomitent funcţii, astfel încât unul sau una să se afle faţă 
de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare 
instituţională la orice nivel în aceeaşi universitate 

(4) Nu pot fi numite în comisii de doctorat, comisii de evaluare şi nu pot fi 
implicate în procedurile de concurs persoane ale căror decizii afectează: 

a) soţii, rudele sau afinii până la gradul III inclusiv 
b) persoane cu care s-au aflat/se află în raporturi comerciale sau 

din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase 
de orice natură, 

c) persoane aflate într-o funcţie de conducere ierarhică superioară; 
d) persoane cu care se află într-o relaţie contractuală directă sau prin 

societăţi comerciale la care deţin părţi sociale cu unul sau mai 
mulţi candidaţi la concurs; 

(5) Persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul III, 
inclusiv, persoanele care s-au aflat/se află în raporturi comerciale, precum și 
persoanele care se află într-o relaţie contractuală directă sau prin societăţi 
comerciale la care deţin părţi sociale, nu pot fi în relație de conducător de doctorat 
– doctorand îndrumat. 

(6) Conflictul de interese poate exista atât în relaţiile cu studenţii 
(examene, premii, burse de orice fel), cât şi în relaţie cu alţi membri ai comunităţii 
academice: comisii de promovare, activitate de cercetare (doctorat, granturi etc.), 
premii, burse, angajări, mobilităţi naţionale sau internaţionale. 

(7) În orice situaţie de conflict de interese, persoana în cauză are obligaţia 
de a aduce aceasta la cunoştinţa conducerii structurii universitare implicate şi de 
a se abţine de la luarea oricărei decizii care ar putea genera sau ar putea sugera 
un conflict de interese. 

(8) Se consideră forme grave de corupţie: 
a) traficarea examenelor de orice fel (admitere, licenţă, masterat, 

examene pe parcurs, doctorat etc.); 

b) vânzarea, cumpărarea sau substituirea de lucrări scrise, proiecte etc. 
în scopul însuşirii nemeritate a proprietăţii intelectuale; 
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c) solicitarea de către membrii personalului universitar de bani sau 
bunuri în schimbul unor favoruri academice, mituirea sau tentativa de 
mituire, precum şi cointeresarea sub orice alte forme; 

d) solicitarea unor servicii personale, de orice tip, de la persoane care 
sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau 
promovare, precum şi oferirea unor astfel de servicii în schimbul 
bunăvoinţei. 

e) obţinerea pentru sine sau pentru altcineva de bani, bunuri ori alte 
foloase necuvenite, în mod direct sau indirect, prin folosirea sau 
permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii 
deţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării şi nedestinate 
publicităţii; 

(9) Sunt interzise şi condamnate: impostura, dezinformarea, calomnierea, 
denigrarea publică a programelor şi persoanelor din universitate, de către membrii 
propriei comunităţi academice. 

(10) Sunt descurajate şi considerate indezirabile comportamentele care 
denotă invidie, cinism, vanitate, lipsa de amabilitate, superficialitate, plafonare, 
dezinteresul faţă de misiunea şi nevoile universităţii precum şi indiferenţa 
sistematică faţă de cererile studenţilor, ale cadrelor didactice şi ale personalului 
administrativ sau auxiliar. 

(11) Universitatea consideră dezirabile atitudinile de apreciere şi 
recunoştinţa faţă de colegii merituoşi, empatia, compasiunea, sprijinul faţă de cei 
aflaţi în nevoie, amabilitatea, politeţea, altruismul, înţelegerea, solidaritatea şi 
solicitudinea faţă de toţi membrii comunităţii academice. Totodată, se 
descurajează şi se consideră indezirabile comportamentele care denotă invidie, 
cinism, vanitate, lipsă de amabilitate, dezinteres. 

(12) Comunitatea universitară este recunoscătoare tuturor membrilor 
care se dedică creşterii prestigiului universităţii, profesiei şi învăţământului 
universitar, precum şi celor care în situaţii de crize majore sau calamităţi, sunt 
dispuşi la autosacrificiu. 

 
Secţiunea a 5-a 

Conduita în cercetarea ştiinţifică 

 
Art.144. (1) Universitatea promovează cercetarea ştiinţifică de calitate şi 

onestă, cu respectarea tuturor normelor naţionale şi internaţionale, care asigură 
recunoaşterea meritelor, originalitatea şi probitatea oricărei cercetări. 

(2) Universitatea încurajează şi sprijină activitatea de publicare, brevetare 
şi transfer tehnologic al rezultatelor valoaroase obţinute în cercetarea ştiinţifică. 

(3) Prin structurile sale cu rol în evaluarea şi supravegherea eticii în cadrul 
proiectelor de cercetare, Universitatea este responsabilă de dimensiunile etice ale 
activităţilor de orice fel şi ale cercetărilor efectuate în cadrul său. 

(4) Cercetările întreprinse respectă principiul beneficiului imediat sau 
potenţial pentru societate, principiul bunăstării colective şi individuale, tinând însă 
cont de eventualele repercursiuni asupra mediului, indivizilor şi societăţii. 



Carta Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 61 
 

 

 

(5) Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi 
activitatea universitară: 

a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori; 
b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date 

fictive; 
c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de 

finanţare. 
(6) Constituie încălcări ale eticii cercetării ştiinţifice: 

a) frauda în ştiinţă: acţiunea deliberată de confecţionare, falsificare, 
plagiere sau înstrăinare ilicită a rezultatelor cercetării ştiinţifice; 

b) confecţionarea de date: înregistrarea şi prezentarea unor date 
imaginare, care nu sunt obţinute prin aplicarea metodele de lucru 
folosite în cercetare; 

c) falsificarea: măsluirea materialelor de cercetare, a echipamentelor, 
proceselor sau rezultatelor, omiterea unor date sau rezultate de 
natură a deforma rezultatele cercetării; 

d) plagiat: însuşirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, 
rezultatelor sau textelor unei persoane, indiferent de calea prin care 
acestea au fost obţinute, prezentându-le drept creaţie proprie; 

e) conflict de interese: situaţia de incompatibilitate în care se află o 
persoană care are un interes personal, ce influenţează 
imparţialitatea şi obiectivitatea activităţilor sale în evaluarea, 
monitorizarea, realizarea şi raportarea activităţilor de cercetare; 

f) interesul personal include orice avantaj pentru persoana în cauză, 
soţul/soţia, rude ori afini până la gradul al III-lea inclusiv sau pentru 
instituţia din care face parte. 

(7) Abaterile prevăzute în prezentul articol se sancționează cu 
suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un 
concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de 
conducere, ca membru în comisii de concurs, de master sau de licență, destituirea 
din funcția de conducere, monitorizare sau control avută în momentul constatării 
faptei, anularea concursului obținut pe baza acestor fraude, respectiv desfacerea 
disciplinară a contractului de muncă. 

 

Secţiunea a 6-a 

Integritatea administrativă, profesionalismul și meritul 
 

Art.144 (1) Integritatea în activitatea administrativă presupune 
desfăşurarea corectă a tuturor procedurilor de selecţie, alegere sau numire a 
personalului care asumă responsabilităţi de ordin administrativ şi a tuturor 
procedurilor de lucru din activitatea administrativă: gestionarea bunurilor; 
achiziţii; secretariat; întreţinere etc.). 
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(2) Este interzisă primirea, acceptarea, cererea, darea sau oferirea de bani, 
bunuri sau orice alte foloase ori favoruri în schimbul sprijinirii ocupării unei poziţii 
administrative sau în schimbul unei evaluări preferenţiale. 

(3) Utilizarea unei poziţii administrative în scopul obţinerii de foloase 
necuvenite de orice natură în interes personal sau pentru alţii, dar în scopul 
obţinerii de foloase personale, constituie o încălcare a obligaţiei de integritate. 

 
Art.145. (1) Universitatera „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca asigură 

recunoaşterea, pe bază de criterii bine definite, a meritelor personale şi colective, 
care conduc la împlinirea menirii sale instituţionale. 

(2) Singura ierarhizare calitativă acceptabilă în universitate este cea a 
profesionalismului şi meritului. 

(3) Pentru cadre didactice şi cercetători, profesionalismul şi meritul se 
stabilesc după: prestigiul adus instituţiei şi specialităţii în care lucrează; calitatea 
şi actualitatea cursurilor, a seminariilor şi a lucrărilor practice, a activităţii de 
îndrumare a studenţilor; cantitatea şi calitatea publicaţiilor ştiinţifice, granturile 
de cercetare şi dezvoltare individuale şi instituţionale câştigate şi implementate; 
implicarea în dezvoltarea facultăţii şi universităţii; evaluarea din partea 
studenţilor, programul de studiu, rezolvarea problemelor studenţilor. 

(4) Pentru studenţi, profesionalismul şi meritul se stabilesc în contextul 
unor criterii de evaluare a performanţelor la cursuri, seminarii şi lucrări practice, 
la examene pe parcursul studiilor, cercuri studenţeşti, la concursuri profesionale, 
la examenele de finalizare a studiilor, implicarea în cercetare şi publicaţiile proprii, 
precum şi implicarea în viaţa asociativă şi acţiuni civice. 

(5) Pentru personalul auxiliar şi personalul administrativ, 
profesionalismul şi meritul se stabilesc în funcţie de gradul, complexitatea, 
calitatea şi modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu stabilite în fişa postului. 

(6) Pentru persoanele cu funcţie de conducere sau care au calitatea de 
membrii ai structurilor de conducere, criteriile de profesionalism şi merit se referă 
la managementul eficient al resurselor; crearea şi menţinerea standardelor 
profesionale şi morale ridicate în instituţie; aplicarea cu rigurozitate a 
reglementărilor legale şi instituţionale şi a normelor etice; evaluarea din partea 
reprezentanţilor studenţilor, a subordonaţilor, a autorităţilor statului în domeniu. 

(7) Constituie încălcări ale Codului etic al Universităţii următoarele: 
a) evaluarea competenţei profesionale prin alte criterii decât calitatea 

activităţii didactice, performanţa ştiinţifică, rezultatele profesionale, 
meritul ; 

b) nerecunoaşterea meritelor unei persoane de către colegi, director de 
departament, conducerea universităţii; 

c) împiedecarea promovării, a susţinerii doctoratului, a realizării de 
granturi, publicaţii ştiinţifice, de către colegi sau structuri ierarhice 
din universitate. 
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Secţiunea a 7-a 

Transparenţa și calitatea serviciilor 

 
Art.146. (1) Universitatea respectă principiul transparenţei tuturor 

categoriilor de informaţii care interesează membrii comunităţii universitare, 
potenţialii candidaţi, absolvenţii, instituţiile cu care colaborează şi publicul larg, 
asigurând o informare consistentă şi corectă. Prin aceasta este facilitată egalitatea 
de şanse în competiţie şi asigurarea accesului echitabil la resursele universităţii. 

(2) Este interzisă ascunderea, falsificarea sau denaturarea informaţiilor la 
care au dreptul membrii comunităţii academice şi publicul larg. 

(3) Criteriile de selecţie pentru ocuparea posturilor didactice, de cercetare 
şi administrative trebuie precizate cu rigurozitate şi claritate, fiind respectate 
prevederile legale şi fiind asigurată publicitatea acestora. 

(4) Studenţii şi ceilalţi beneficiari ai procesului formativ şi ştiinţific au 
dreptul la informaţii clare despre criteriile de evaluare la examene, colocvii, chiar 
de la începutul procesului didactic, precum şi la explicaţii privind calificativele 
obţinute. 

(5) Toţi membrii comunităţii academice au datoria şi obligaţia morală de a 
aduce la cunoştinţa conducerii Universităţii sau a Comisiei de etică universitară 
orice caz, act sau fenomen de încălcare a normelor morale şi etice aceasta 
constituind o acţiune benefică, de instaurare a unui climat de încredere şi de 
stimulare în activitate. 

 
Art.147. (1) În activitatea de învăţământ, cadrele didactice trebuie să 

furnizeze servicii de educaţie specifice domeniului lor de activitate la un nivel înalt 
de calitate, în conformitate cu legea şi cu regulamentele Universităţii. 

(2) În activitatea de cercetare ştiinţifică trebuie respectate regulile de bună 
practică specifice domeniului şi legislaţia privind protecţia mediului. 

(3) În activitatea administrativă şi de management trebuie respectate 
regulile de asigurare a calităţii pe care universitatea şi le-a asumat prin aderarea la 
sistemul de certificare ISO. 

 

Secţiunea a-8-a 

Titluri onorifice și distincții 

 
Art.148. (1) Membrii comunităţii universitare trebuie să colaboreze pentru 

buna desfăşurare a activităţii profesionale, în interesul furnizării de servicii de 
calitate studentului şi publicului interesat, precum şi în interesul dezvoltării 
universităţii şi învăţământului universitar. 

(2) Colaborarea se realizează pe baza principiului colegialităţii, în cadrul 
relaţiilor profesionale ce se stabilesc în universitate sau cu partenerii acesteia, în 
cadrul îndeplinirii activităţilor desfăşurate conform profesiunii, funcţiei didactice, 
postului şi funcţiei de conducere. 
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Art.149. (1) Universitatea acordă distincţii, pentru merite deosebite: 
a) diplomă de Excelenţă; 
b) diplomă de Merit; 
c) diplomă de Senator de onoare; 
d) titlul onorific de „Profesor Emerit”; 
e) titlul onorific de „Rector Emerit”. 

(2) Universitatea conferă titlul şi diplomă de DOCTOR HONORIS CAUSA 
personalităţilor recunoscute din ţară şi din străinătate. 

 

Secţiunea a 9-a 

Sancțiuni etice și disciplinare 

 
Art.150. (1) Membrii comunităţii academice răspund disciplinar pentru 

nerespectarea Codului de etică al universităţii şi a regulamentelor universitare, 
precum şi pentru orice fapte săvârşite în universitate sau în afara acesteia, care 
sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale Universității. 

(2) Orice comportament al unui membru al comunităţii academice care 
încalcă prevederile, Codului etic poate face obiectul unei reclamaţii sau sesizări 
privind încălcarea eticii universitare. 

(3) Analizarea şi soluţionarea cazurilor de sesizări şi reclamaţii referitoare 
la etica universitară se realizează de către Comisia de etică universitară. 

(4) În cazul constatării încălcării regulilor de etică universitară, Comisia de 
etică universitară este abilitată să propună Senatului Universităţii aplicarea 
sancţiunilor stabilite de legislaţia în vigoare. 

(5) Nici o persoană care a fost sancţionată pentru încălcarea Codului etic nu 
poate ocupa posturi in structurile de conducere ale universităţii. 

 
 

CAPITOLUL VII 

ACTELE DE STUDII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR 

Secţiunea 1. Regimul actelor de studii 
 

Art.151. (1) În România sunt valabile numai diplomele recunoscute de 
statul român, conform legislaţiei în vigoare. 

(2) Regimul actelor de studii emise de instituţiile de învăţământ superior se 
stabileşte prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice. 

(3) Conţinutul şi formatul actelor de studii sunt stabilite prin hotărâre a 
Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei, Naționale și Cercetării Științifice. 

Art.152. (1) În sistemul naţional de învăţământ, documentele universitare 
oficiale, nominalizate prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării 
Științifice, se întocmesc numai în limba română. 
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(2) Universitatea poate efectua şi emite, la cerere, contra cost, traduceri 
oficiale ale documentelor şi ale altor înscrisuri universitare proprii, cu respectarea 
prevederilor legale. 

(3) Actele de finalizare a studiilor sunt recunoscute de către stat numai în 
cazul în care sunt eliberate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de 
către instituţii de învăţământ superior acreditate. 

 
Art.153. (1) Calificările dobândite de absolvenţii programelor de studii din 

învăţământul superior sunt atestate prin diplome, prin certificate şi prin alte acte 
de studii eliberate numai de către instituţiile de învăţământ superior acreditate. 

(2) Diplomele corespunzătoare programelor de studii universitare sunt 
înscrisuri oficiale şi nu pot fi emise decât de instituţiile acreditate, pentru 
programele şi formele de studii acreditate sau autorizate provizoriu. În acest din 
urmă caz, în cadrul instituţiei care emite diploma trebuie să existe o altă 
specializare acreditată într-un domeniu înrudit cu specializarea autorizată. 

 
Art.154. (1) Actele de studii sunt de tip diplomă, certificat, atestat, foaia 

matricolă și suplimentul la diplomă. 
(2) Registrele matricole și registrele de evidență a actelor de studii sunt, de 

asemenea, documente cu regim special. 
(3) Universitatea poate gestiona, completa și elibera numai acele acte de 

studii la care au dreptul în condițiile legii. 
(4) Rectorul este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii 

de gestionare, completare şi eliberare a actelor de studii de către universitate. 
(5) Desemnarea compartimentului şi a personalului, la nivel de instituţie, 

respectiv facultate/departament, pentru activităţi legate de actele de studii se 
aprobă de Consiliul de administrație și Senatul universitar şi se numesc prin decizie 
a rectorului. 

(6) Răspunderea pentru exactitatea datelor înscrise în actele de studii 
eliberate o poartă persoanele care le-au completat şi persoanele care le-au 
desemnat. 

 
Art.155. (1) La sfârşitul fiecărui an universitar se întocmeşte un raport 

privind gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii, care se aprobă de 
conducerea universităţii şi se arhivează, cu termen permanent. 

(2) Întocmirea şi eliberarea duplicatelor actelor de studii, în caz de 
pierdere, distrugere completă sau deteriorare parţială, este permisă dacă în arhiva 
universităţii există documente legale din care să rezulte situaţia studiilor 
titularului. 

(3) Cataloagele, registrele matricole, formularele actelor de studii, actele 
de studii completate, duplicatele actelor de studii completate, registrele de 
evidență ale actelor de studii se gestionează în condiții de protecție a acestora, 
securitate deplină, cu termen permanent. 
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Secţiunea a 2-a 

Acte de studii pentru licenţă şi master 

 
Art. 156. (1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii 

universitare de licenţă se numeşte diplomă de licenţă. 
(2) Pe diploma de licenţă se menţionează informaţiile necesare pentru a 

descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de învăţământ urmată şi titlul 
obţinut. Diploma de licenţă este însoţită de suplimentul la diplomă şi se eliberează, 
gratuit, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 

(3) Suplimentul la diplomă se eliberează numai după promovarea 
examenului de finalizare a studiilor. Este redactat bilingv (în limba română şi într-
o limbă de largă circulaţie) pentru a asigura transparenţa sistemului de formare 
universitară din România. 

 
Art.157. (1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii 

universitare de master şi susţinerea cu succes a lucrării de disertaţie se numeşte 
diplomă de master şi cuprinde toate informaţiile necesare pentru a descrie 
programul de studii absolvit, inclusiv forma de învăţământ. Aceasta este însoţită 
de suplimentul la diplomă care se eliberează gratuit, în limba română şi o limbă de 
circulaţie internaţională. 

(2) Suplimentul la diploma de master este un document care oferă o 
descriere standardizată a denumirii şi nivelului calificării, a conţinutului, a 
contextului instituţional şi al stadiului studiilor universitare absolvite de către 
titularul diplomei, precum şi a rezultatelor obţinute pe parcursul studiilor. El se 
eliberează numai după promovarea examenului de finalizare a studiilor. 

 
Art.158. (1) Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului universitar, un 

certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin 
mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi 
deontologie universitară. 

(2) Studiile efectuate în cadrul programului de studii întrerupt, ca urmare 
a exmatriculării datorate încălcării prevederilor Codului de etică universitară, nu 
pot fi recunoscute în cazul unei noi înmatriculări. 

(3) Un act de studii referitor la studii complete sau parțial finalizate se 
eliberează titularuluio. În situații bine motivate, dacă titularul nu se poate 
prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea 
conducerii, pe bază de procură autentificată la notariat. 
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CAPITOLUL VIII 

RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 
Secţiunea 1 

Integrarea pe plan internaţional 

 
Art.159. (1) Activitatea de cooperare internaţională a Universităţii este 

concepută ca parte a integrării academice europene şi mondiale. Cooperarea 
internaţională urmăreşte compatibilitatea vieţii universitare la nivel de curricula, 
diplome, sisteme de organizare administrativă între universitate şi comunitatea 
academică europeană şi mondială. 

(2) Universitatea se preocupă de punerea în aplicare a convenţiilor 
încheiate şi de realizarea de acorduri bilaterale vizând recunoaşterea / echivalarea 
de titluri, diplome, certificate, precum şi examene, perioade de studii în sistemul 
de credite transferabile. 

(3) Titularii de discipline sunt încurajaţi să ajungă la înţelegeri bilaterale şi 
multilaterale cu colegii din alte universităţi pentru recunoaşterea în regim de 
reciprocitate a examenelor. 

(4) Universitatea încurajează înfiinţarea la toate facultăţile, a unor forme de 
învăţământ în limbi de mare circulaţie, susţinute de profesori români sau pe bază 
de acorduri şi de parteneri străini. 

(5) Universitatea urmăreşte sistematic formarea, perfecţionarea şi 
atestarea, prin structuri specifice, a competenţei lingvistice a cadrelor didactice şi 
a studenţilor, ca factor de integrare internaţională. 

(6) Universitatea agreează şi promovează participarea activă la acţiunile 
asociaţiilor continentale şi regionale de universităţi, în spiritul principiilor statuate 
în Carta Universităţii. 

 
Art.160. (1) Universitatea, facultăţile şi specializările realizează periodic 

materiale de autoprezentare în limbi de circulaţie internaţională, pentru 
promovarea imaginii Universităţii în lume. 

(2) Compartimentul Relaţii Externe, împreună cu compartimentele de 
informatizare, realizează paginile de prezentare a Universităţii pe reţelele 
electronice de comunicaţii, care cuprind informaţii de natură să protejeze 
cooperarea internaţională şi să faciliteze iniţierea de noi colaborări. 

(3) Compartimentul de informatizare al Universităţii va acorda asistenţă 
facultăţilor şi departamentelor pentru promovarea manifestărilor ştiinţifice şi 
activităţilor educative proprii. 

(4) Universitatea încurajează publicarea de reviste, studii şi volume de 
specialitate în limbi de circulaţie, elaborate de cadre didactice şi cercetători din 
universitate, la edituri şi publicaţii din străinătate. 

(5) Universitatea se ocupă de lărgirea schimburilor de documentaţie cu 
universităţi din străinătate, ca mijloc de promovare a realizărilor comunităţii 
academice. 
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Secţiunea a 2-a 

Cooperarea internaţională 

Art.161. (1) Finanţarea activităţilor de cooperare academică se face prin: 
a) utilizarea fondurilor rezultate din activităţi proprii: cursuri 

postuniversitare, de perfecţionare şi pregătire a resurselor umane, 
inclusiv cele susţinute în limbi de circulaţie internaţională; activităţi de 
cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; proiecte; consultanţă şi 
expertiză; 

b) valorificarea unor însemne şi simboluri ale Universităţii în ţară şi 
străinătate: tricouri; materiale de birotică; 

c) sponsorizări; 
d) servicii editoriale: contracte; acorduri editoriale reciproce. 

(2) Fondurile de care dispune Universitatea pentru cooperare 
internaţională se repartizează în vederea desfăşurării acţiunilor internaţionale: 
deplasări; organizări de manifestări ştiinţifice internaţionale; plata pentru cursuri 
şi conferinţe susţinute de personalităţi academice străine invitate, afilieri 
individuale sau colective la organizaţii academice de renume şi alte asemenea 
acţiuni. 

(3) Repartizarea fondurilor se va face luând în considerare performanţele 
din anii anteriori, conform unor criterii relevante pentru dezvoltarea 
învăţământului şi cercetării ştiinţifice, cum ar fi: 

a) participări cu lucrări acceptate / invitate, la congrese ştiinţifice din 
străinătate; 

b) cărţi / studii / articole publicate în străinătate; 
c) organizarea de manifestări ştiinţifice şi educaţionale internaţionale; 
d) conferinţe ştiinţifice / cursuri / consultanţă de specialitate prin care 

membrii ai facultăţii au fost invitaţi în străinătate; 
e) acorduri de cooperare internaţională, inclusiv pentru studenţi; 
f) vizite ale partenerilor străini, specialişti şi studenţi; 
g) participarea la programe şi proiecte internaţionale de educaţie şi 

cercetare ştiinţifică; 
h) organizarea prin acorduri bilaterale sau în cadrul unor programe 

internaţionale a stagiilor de documentare, perioadelor de studiu şi a 
perioadelor de predare, pentru cadrele didactice ale Universităţii; 

i) participarea la forme de învăţământ postuniversitare. 
(4) Pentru organizarea şi desfăşurarea programelor educative şi ştiinţifice 

cu participare internaţională pe care le organizează, universitatea oferă spaţii, 
facilităţi şi servicii specifice. 

(5) Universitatea derulează acţiuni de cooperare internaţională, pe linie 
didactică, schimb de studenţi şi masteranzi, mobilităţi, derularea de proiecte 
comune în spaţiul european, dar şi cel din Orientul Mijlociu sau Asia de Est. 

Art.162. (1) Participarea la cooperarea internaţională, pe linie didactică şi 
ştiinţifică reprezintă un criteriu de evaluare a activităţilor desfăşurate de 
departamente şi unităţile de cercetare. 
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(2) Mobilităţile specialiştilor în cadrul acordurilor bilaterale se finalizează 
cu avantaje pentru fiecare departament şi facultate, pentru intrarea în programe 
de cercetare şi obţinerea de specializări competitive. 

 
Art.163.   (1)   Formele   de   cooperare   internaţională,   ale universităţii 

urmăresc îmbunătăţirea performanţelor didactice şi ştiinţifice, prin: 
a) participarea la programe interuniversitare internaţionale; 
b) acorduri de cooperare cu alte universităţi; 
c) participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale; 
d) participarea la concursuri internaţionale pentru obţinerea burselor de 

cercetare, studii şi perfecţionare; 
e) invitarea de specialişti din alte ţări; 
f) schimburi de materiale de specialitate şi publicaţii; 
g) schimburi de cadre didactice şi studenţi; 
h) afilieri la asociaţii internaţionale de Universităţi şi Societăţi ştiinţifice 

internaţionale. 
(2) Universitatea şi facultăţile analizează, eficienţa cooperării 

internaţionale, adoptă măsurile ce se impun şi publică materiale de autoprezentare 
în limbile de circulaţie internaţională, inclusiv în paginile proprii de Web, studii de 
specialitate în edituri şi publicaţii străine. 

 
 

CAPITOLUL IX 
PATRIMONIUL ŞI FINANŢAREA UNIVERSITĂŢII 

 
Secţiunea 1 

Înfiinţarea Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 
 

Art.164.   (1)   Universitatea „Bogdan Vodă” funcționează în baza Legii nr. 
132/2005, Lege privind înființarea Universității ”Bogdan Vodă” din municipiul 
Cluj-Napoca, județul Cluj. 

(2) Universitatea „Bogdan Vodă” ca instituţie de învăţământ superior 
particular a parcurs toate procedurile de autorizare provizorie, acreditare și 
reacreditare stabilite de lege. 

(3) Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, acreditată, i se recunoaşte 
perioada de funcţionare legală. 

 

Secţiunea a 2-a 

Patrimoniul Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

Art.165. (1) Universitatea „Bogdan Vodă” are patrimoniu propriu, pe care 
îl gestionează conform legii. Patrimoniul Universităţii este alcătuit din totalitatea 
drepturilor şi obligaţiilor de natură economică şi administrativă, care sunt bunuri 
de natură mobilă sau imobilă şi care sunt evidenţiate ca atare în inventarul 
Universităţii. 
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(2) Patrimoniul propriu al Universităţii este gestionat conform legii. 
Activitatea de gestionare se concretizează prin dreptul de: 

a) a stabili bugetul de venituri şi cheltuieli în funcţie de necesităţile, 
oportunităţile şi eficienţa utilizării fondurilor proprii, în concordanţă 
cu legislaţia în vigoare; 

b) a realiza venituri din activitatea de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi 
din celelalte activităţi, în conformitate cu procedurile legale în vigoare; 

c) a primi sponsorizări, donaţii şi alte forme de sprijin financiar şi 
material, din ţară şi străinătate; 

d) a întreprinde acţiuni pentru obţinerea de resurse suplimentare de 
finanţare; 

e) a desfăşura activităţi care vizează ameliorarea eficacităţii gestionării 
resurselor Universităţii; 

f) a asigura plata drepturilor salariale tuturor angajaţilor; 
g) a da stimulente materiale şi băneşti din venituri proprii, în condiţiile 

legii; 
h) a acorda burse şi a efectua plăţi din venituri proprii, în condiţiile legii; 
i) a stabili priorităţile în privinţa investiţiilor şi datoriilor; 
j) a gestiona întregul patrimoniu, conform necesităţilor proprii; 
k) a efectua operaţiuni financiar-bancare cu orice partener din ţară sau 

străinătate. 
 

Art.166. - (1) Universitățile particulare sunt titulare ale dreptului de 
proprietate ori a altor drepturi reale, pe care le exercită asupra patrimoniului. 

(2) Statul poate sprijini învăţământul superior particular acreditat. 

Art.167. (1) Drepturile pe care le are Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj-
Napoca asupra bunurilor din patrimoniul propriu pot fi drepturi reale, după caz, 
drept de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia, uz, uzufruct, servitute şi 
superficie, potrivit dispoziţiilor Codului civil, drept de folosinţă, dobândit prin 
închiriere, concesiune, comodat şi alte asemenea, ori drept de administrare în 
condiţiile legii. Bunurile obţinute din resursele financiare proprii, indiferent de 
provenienţa acestora, sunt proprietate privată a Universităţii “Bogdan Vodă” din 
Cluj-Napoca . 

(2) Bunurile obţinute din resursele financiare proprii, indiferent de 
provenienţa acestora, sunt proprietate privată a Universităţii “Bogdan Vodă” din 
Cluj-Napoca . 

(3) În patrimoniul universităţii pot exista şi drepturi de creanţă izvorâte din 
contracte, convenţii sau hotărâri judecătoreşti. 

Art.168. (1) Patrimoniul Universităţii „Bogdan Vodă” constă din 
patrimoniul iniţial al fondatorilor, la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior. 

(2) Universitatea „Bogdan Vodă”, pe durata existenţei, dispune de 
patrimoniul propriu. 
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(3) Toate deciziile privind patrimoniul propriu al Universităţii „Bogdan 
Vodă” sunt luate de către Consiliul de administrație și fondator. 

 

Secţiunea a 3-a 

Colaborarea între structurile de conducere și studenți 

 
Art.169. (1) Universitatea „Bogdan Vodă” este: 
a) fondată din iniţiativa şi cu resursele materiale şi financiare proprii, 

recunoscute ca atare; 
b) persoană juridică de drept privat. 
(2) Universitatea „Bogdan Vodă” ca instituţie de învăţământ superior 

particular are autonomie universitară şi autonomie economico-financiară, având 
drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituţie. 

(3) Structurile Universităţii „Bogdan Vodă”, atribuţiile, durata mandatelor, 
precum şi alte considerente legate de statutul acesteia sunt stabilite de prezenta 
Cartă universitară, avizate de fondatori şi aprobate de Senatul universitar. 

(4) Reprezentanţii studenţilor, al personalului didactic şi nedidactic din 
Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca pot participa la activitatea 
structurilor de conducere din Universitate, în calitate de invitaţi la şedinţele 
structurilor respective. Studenții care reprezintă interesele studenţilor la nivelul 
fiecărei componente a comunităţii universitare pot participa ca invitaţi la şedinţe 
când se discută probleme studenţeşti. Studenţii au cel puţin un reprezentant în 
comisiile de etică, de asigurare a calităţii, precum şi în alte comisii cu caracter 
social. 

(5) La şedinţele structurilor de conducere de la nivelul facultăţilor şi 
Universităţii în cazul unor dezbateri, care se finalizează cu hotărâri privind 
problemele studenţeşti reprezentanţii studenților au dreptul să-şi exprime în mod 
liber opiniile şi propunerile şi să îşi susţină cauza. 

(6) Persoanele cu funcţii de conducere ale departamentelor, facultăţilor şi 
Universităţii se recomandă a participa la activităţile specifice studenţilor, pentru 
a cunoaşte mai bine problemele cu care acestea se confruntă şi pentru realizarea 
în comun a obiectivelor strategice ale instituției. 

(7) Periodic, reprezentanţi din structurile de conducere ale Universităţii, în 
mod deosebit responsabilii comisiilor Senatul universitar sau ale Consiliilor 
facultăţilor, organizează întâlniri cu reprezentanţii studenţilor în Senat şi în 
consiliile facultăţilor, pentru a analiza şi a se consulta în probleme majore ale 
procesului de învăţământ, ale pregătirii practice a studenţilor, ale cercetării 
ştiinţifice studenţeşti, probleme de cazare, de acordare a burselor şi altor facilităţi 
pentru studiu şi condiţii de viaţă. 

(8) Una din modalităţile de colaborare constructivă cu studenţii o 
constituie cooptarea reprezentanţilor acestora în comitetele de organizare a unor 
manifestări specifice vieţii universitare (sesiuni ştiinţifice, competiţii sportive, 
participarea la târgurile de ofertă educaţională şi promovare a imaginii 
universitare) sau împuternicirea reprezentanţilor studenţilor cu organizarea în 
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totalitate a târgurilor anuale de job-uri, a balului bobocilor şi a altor manifestări 
cultural educative. 

 

Secţiunea a 4-a 

Finanţarea universităţii „Bogdan Vodă” 

 
Art.170. (1) Sursele de finanţare ale Universităţii „Bogdan Vodă” sunt 

compuse din: 
a) sumele depuse de fondatori; 
b) taxe de studiu şi alte taxe şcolare; 
c) donații; 
d) granturi şi finanţări acordate pe bază de competiţie; 
e) exploatarea rezultatelor cercetării, dezvoltării, inovării; 
f) alte surse legal constituite. 

 
(2) Universitatea poate percepe taxe și pentru: 
a) depăşirea duratei de şcolarizare; 
b) admiteri şi înmatriculări; 
c) reînmatriculări; 
d) repetarea examenelor şi a altor forme de verificare; 
e)  taxe pentru activităţi care nu sunt incluse în planurile de învăţământ, 

conform metodologiei aprobată de Senatul universitar. 
 

Art.171. (1) Administrarea veniturilor universităţii se referă la: 
a) veniturile obţinute care se gestionează şi se utilizează integral la nivelul 

universităţii, repartizarea lor se face şi în funcţie de necesităţile fiecărei facultăţi; 
b) finanţarea cheltuielilor de investiţii (construcţii noi, reabilitări de 

construcţii existente, instalaţii, utilaje, aparatură, terenuri etc.) se bazează pe 
respectarea prevederilor legale privind investiţiile în baza materială proprie; 

c) rambursările de credite, plăţile de dobânzi şi comisioanele la credite sunt 
atribuţii ale Consiliului de administraţie; 

d) finanţarea cheltuielilor materiale şi servicii (drepturi cu caracter social, 
cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie, materiale şi servicii de caracter 
funcţional, obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată, echipamente, 
reparaţii, cărţi şi publicaţii, etc.) se face în funcţie de nevoile instituţiei şi al fiecărei 
facultăţi în parte; 

e) finanţarea cheltuielilor de personal se face cu respectarea încadrării 
tarifare a personalului şi ţine seamă de legislaţia în vigoare; 

 
Art.172. (1) Atribuţiile Consiliului de administraţie privind finanţarea 

privesc: 
a) stabilirea la începutul fiecărui an universitar a cuantumului taxelor 

şcolare pentru anul universitar respectiv; 



Carta Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 73 
 

 

 

b) alocarea a cel puţin 25% din încasări ca fonduri pentru investiţii, 
conform legii şi distribuirea acestora; 

c) stabilirea nivelelor de salarizare pentru personalul didactic; 
d) stabilirea nivelelor de salarizare pentru personalul tehnico- 

administrativ; 
e) stabilirea drepturilor salariale, în regim de plata cu ora, pentru cadrele 

didactice asociate. 

 

Secţiunea a 5-a 

Desființarea, dizolvarea sau lichidarea instituției 

 
Art.173. (1) Desfiinţarea, dizolvarea sau lichidarea instituţiei de 

învăţământ superior particular se face în condiţiile legii. Iniţiativa desfiinţării 
instituţiei de învăţământ superior particular poate aparţine şi fondatorilor. 

(2) Iniţiativa desfiinţării instituţiei de învăţământ superior particular poate 
aparţine şi fondatorilor. 

(3) În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul instituţiei de 
învăţământ superior particular revine fondatorilor. 

(4) Desfiinţarea universităţii particulare se va face cu protecţia intereselor 
studenţilor. 

 

CAPITOLUL X 

REGULAMENTE UNIVERSITARE 

 
Secţiunea 1 

Regulamente privind capacitatea instituțională 

 
Art.174. (1) Senatul universităţii, prin comisiile de specialitate, 

completează prezenta Cartă universitară prin elaborarea şi adoptarea de 
regulamente 

(2) Regulamentele şi codurile privind capacitatea instituţională sunt: 
a) Regulamentul de ordine interioară; 
b) Regulamentul de constituire şi funcţionare a Senatului şi a Consiliilor de 

facultate; 
c) Codul de etică şi deontologie profesională universitară; 
d) Regulamentul de asociere al U.B.V. cu alte instituţii de învăţământ 

superior sau cu alte organizaţii pentru îndeplinirea misiunii sale; 
e) Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului; 
f) Regulamentul Consiliului de etică şi management universitar; 
g) Metodologia de numire în funcţie a prorectorilor şi a decanilor; 
h) Metodologia de selectare prin concurs a decanilor; 
i) Regulamentul comisiilor de specialitate ale Senatului universitar; 
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j) Regulamentul structurilor consultative ale universităţii; 
k) Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii universitare. 
(3) Regulamentele şi codurile se adoptă în Senatul universitar. 

 

Secțiunea a 2-a 

Regulamente privind activitatea educațională 

 
 

Art.175. (1) Activitatea educaţională şi eficacitatea acesteia este urmărită 
prin regulamente specifice. 

(2) Regulamentele şi codurile privind eficacitatea educaţională sunt: 
a) Regulament de desfăşurare a activităţii didactice pe baza Sistemului de 

credite Transferabile (ECTS); 
b) Regulament al Contractelor de studii universitare şi Regimul taxelor din 

universitate; 
c) Regulament privind organizarea şi funcţionarea Departamentului 

pentru învăţământul cu frecvenţă redusă (DIFR); 
d) Regulament privind organizarea studiilor universitare de masterat; 
e) Regulament privind cadrul general de organizare şi desfăşurare al 

practicii studenţilor; 
f) Regulament de acordare a burselor pentru studenţi; 
g) Regulament privind regimul actelor de studii; 
h) Regulament privind înmatriculări, exmatriculări, reînmatriculări şi 

transferul studenţilor; 
i) Regulamentul comunităţii absolvenţilor (ALUMNI); 
j) Regulament privind activitatea de tutoriat; 
k) Regulament al Comisiei pentru relaţii cu absolvenţii; 
l) Regulament privind criteriile de ocupare a funcţiilor didactice şi de 

cercetare; 
m) Regulament privind activitatea didactică; 
n) Regulament al programelor postuniversitare; 
o) Regulament de acordare a distincţiilor; 
p) Regulament privind acordarea prelungirii de activitate peste vârsta de 

65 ani şi 70 ani; 
q) Regulamentul cercetării ştiinţifice. 
(3) Regulamentele şi codurile se adoptă de Senatul universitar. 

 

Secțiunea a 3-a 

Regulamente ale calității educaționale 

 
Art.176. (1) Calitatea serviciilor educaţionale şi managementul calităţii 

sunt urmărite prin regulamente proprii ale universităţii. 
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(2) Regulamentele şi codurile privind managementul calităţii sunt: 
a) Codul de asigurare a calităţii; 
b) Regulamentul Comisiei pentru asigurarea calităţii serviciilor 

educaţionale; 
c) Regulamentul politicilor şi strategiilor pentru asigurarea calităţii; 
d) Manualul ISO 9001/2008 al calităţii în U.B.V.; 
e) Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea 

periodică a programelor de studii; 
f) Regulament al Comisiei de consiliere în carieră; 
g) Regulament şi fişe de evaluare a cadrelor didactice; 
h) Regulament de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului 

didactic; 
i) Regulament privind organizarea şi funcţionarea Departamentului de 

imagine şi relaţii publice; 
j) Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului de relaţii 

internaţionale. 
(3) Regulamentele şi codurile se adoptă de Senatul universitar. 

 
 

CAPITOLUL XI 

ADOPTAREA ȘI MODIFICAREA CARTEI UNIVERSITARE 

 
Secţiunea 1 

Adoptarea Cartei universitare 

 
Art.177. (1) Proiectul Cartei Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, 

se supune pentru dezbatere în: Departamente, Consiliile profesorale, Serviciile 
din Universitate, Biroul Senatului, Consiliul de administraţie. Carta se adoptă de 
Senatul Universităţii “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca prin vot uninominal, cu 
majoritate absolută, în prezenţa a 2/3 din membrii Senatului. 

(2) Orice membru al comunităţii academice poate formula propuneri sau 
amendamente, înainte de adoptarea Cartei. Propunerile de modificare a Cartei se 
fac la iniţiativa Consiliului de administraţie, a Biroului Senatului sau a 1/3 din 
membrii Senatului şi urmează procedura folosită la adoptare. 

 

Secţiunea a 2-a 

Modificarea Cartei Universitare 

 
Art.178. (1) De la înfiinţarea Universităţii au fost adoptate următoarele 

Carte universitare: 
a) Carta Universităţii „Bogdan-Vodă”, în perioada de funcţionare autorizată, 

a fost adoptată la Şedinţa de Senat din 21 martie 2000, intrând în vigoare de la 



76   Carta Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca  
 

 

aceeaşi dată, fiind luate în considerare măsurile de reformă instituţională începute 
cu anul 1990; 

b) Carta Universităţii din anul 2005. După acreditarea instituţională a 
Universităţii prin Legea 132/2005, au fost restructurate şi completate capitolele 
Cartei din anul 2000. Senatul Universităţii a adoptat Carta în şedinţa din 16 
decembrie 2005; 

c) Carta Universităţii din 2007, reactualizată în 2009. Senatul Universităţii, 
în şedinţa din 23 ianuarie 2007 a adoptat Carta universitară. Carta a fost adoptată 
în şedinţele de Senat universitar. 

d) Carta Universității din anul 2012, în conformitate cu Legea nr. 1/2011, 
Legea educației naționale și a primit avizul favorabil al Ministerului Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului Nr. 50518 Bis (2)/ 19.01.2012. 

e) Carta Universității din anul 2020, care este în conformitate cu Legea nr. 
1/2011, Legea educației naționale și restul legislației în vigoare, păstrând forma 
inițială din 2012, avizată de Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului Nr. 50518 Bis (2)/ 19.01.2012. 

 

CAPITOLUL XII 

DISPOZIȚII FINALE 

 
Art.179. (1) Prezenta Cartă universitară intră în vigoare odată cu adoptarea 

ei prin Hotărârea Senatului universitar data de 17.12.2020 
(2) Carta universitară conține un număr de 76 pagini. 
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