


CARTA UNIVERSITII BABE-BOLYAI 

Cluj-Napoca 
2021 



PREAMBUL 

Prezenta Cart universitar este elaborat având la baz prevederile Constituiei României. ale Legii educaiei naionale nr. l/2011, precum i ale tuturor celorlalte acte normative din domeniul educaiei i cercetrii tiinifice naionale. Totodat, sunt avute în vedere documente internaionale în materie. 
Cu scopul de a asigura atât o existen durabil Cartei Universitii Babe-Bolyai din Cluj-Napoca, cât i de a 

garanta adaptarea acesteia la modificrile legislative i de strategie universitar, Carta este conceput ca având o parte stabil i una flexibil. Reglementrile de maxim generalitate din cadrul Cartei UBB alctuiesc partea stabil a acesteia. Reglementrile speciale, ce pot varia în funcie de modificrile legislative sau din iniiativa proprie a universitii , sunt 
cuprinse în documente distincte, sub fom1 de anexe, alctuind partea flexibil a Cartei. Hotrârile de modificare a anexelor se adopt de ctre Senatul Universitii Babe-Bolyai din Cluj-Napoca, la 
propunerea Consiliului de Administraie sau din iniiativ proprie. În cazul modificrii acestor documente, se va proceda la 
înlocuirea lor, pstrându-se numrul anexei. Comunitatea universitar va fi infom1at cu privire la orice asemenea modificri 
privind coninutul anexelor. 
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REPERE ISTORICE 

Universitatea Babe-Bolyai (UBB) are la baza propriei tradiii academice Colegiul Major iezuit fondat în Cluj 
în anul 1581, prin diploma regal emis de tefan Bathory, principele Transilvaniei i regele Uniunii Polono
Lituaniene. În cadrul colegiului a funcionat Academia Claudiopolitana, instituie de rang universitar, creia actul 
întemeietor din 1581 îi ddea dreptul de a conferi titlurile universitare de baccalaureus, magister i doctor. 

" ... dar pentru ca acestui colegiu, instituit de noi, precum am spus mai sus, s nu îi lipseasc nimic privitor la 
drepturi, distincii, privilegii, potrivit obiceiului celorlalte academii din lumea cretin, hotrâm i decidem prin 
puterea prezentelor <rânduri>, în temeiul harului nostru regal unic, ca acela care s-a îndreptat cu vrednicie spre 
scrierile umanioare ebraice, greceti i latineti, i apoi va fi vrut s ajung la culmea uneia din cele dou faculti, fie 
de teologie, fie de filosofie, dup ce au fost prezentate argumentele învturii sale judecii colegiului, s poat fi 
promovat la gradele i de bacalaureat, i de magistru, i de doctor. Iar aceast promovare s aib acelai drept, 
demnitate, excelen i strlucire pe care obinuiesc i pot s o dein de drept i din obinuin astfel de promovri în 
academiile din Italia, Frana. Spania i Germania." 

Cu dou faculti (Filosofie i Teologie) i cu latina ca limb de predare, Academia Claudiopolitana a funcionat pân în 1606. i-a reluat activitatea în anul 1698, pe baza aceleai diplome regale, ajungând în secolul al 
XVIII-lea la statutul de Universitas Claudiopolitana, o universitate imperial cu predare în limbile latin i german. 
În momentul maximei sale dezvoltri, a avut patru faculti: Filosofie, Teologie, Drept i Medicin. Dup 1784/1786, Universitas Claudiopolitana a devenit o instituie de învmânt superior fr rang 
universitar, în forma Lyceum Regnum Academicum, continuat dup 1848 de Institutul Medico-Chirurgical (derivat 
din vechea universitate) i de Academia Regal de Drept. Instituii de învmânt superior, ambele au fost încorporate, 
în anul 1872, în nou înfiinata universitate maghiar din Cluj, care în 1881 a primit numele de Universitatea "Ferenc 
J 6zsef'. În anul 1919, în locul acesteia a fost organizat universitatea româneasc, numit din 1927 Universitatea 
"Regele Ferdinand l", iar din 1948 Universitatea "Victor Babe". Tradiia universitii maghiare din Cluj va fi continuat din 1945 de Universitatea "Bolyai''. Universitatea "Victor Babe" i Universitatea ,.Bolyai'' au fost unite în 
anul 1959 în Universitatea de stat ,.Babe-Bolyai". cunoscut din 1990 ca Universitatea "Babe-Bo1yai'' din C1uj
Napoca. Astzi, Universitatea "Babc-Bolyai" din Cluj-Napoca îi onoreaz statutul de universitate cu cea mai lung tradiie academic din România, fiind singura instituie multicultural din ar cu trei limbi oficiale de educaie -român, maghiar i german- i cu numeroase programe în limbi de circulaie internaional. 

Universitatea "Babe-Bolyai'' din Cluj-Napoca este dedicat educaiei, cercetrii i relaiei cu societatea, sub 
semnul comunitii academice. valorizând tradiia sa multisecular , perpetuând valorile naionale i universale, spre excelena atins de elita spiritului european i mondial. 
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Capitolul 1. STATUT JURIDIC I ELEMENTE DE IDENTIFICARE 

Art. 1. (1) Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca este instituie de învmânt superior de stat, parte a sistemului naional de învmânt superior din România. 
(2) Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituie public , are personalitate juridic (Anexa nr. 1) i 
este apolitic. 
Art. 2. Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca se identific prin unntoarele elemente: 
a) denumirea: Universitatea Babe-Bolyai din 
Cluj-Napoca; 
b) sediul central al Universitii: Strada Mihail Koglniceanu nr. 1, cod potal 400084, Cluj-Napoca, judeul Cluj, România; 
c) sigla, sigiliul, drapelul i inuta de ceremonie (toca, 
roba, colanul rectorului i însenmele preedintelui senatului) 
sunt stabilite de ctre Senatul universitar. (Anexele nr. 2, 3, 
4); 
d) marca îmegistrat: UBB CLUJ (Anexa nr. 5); În 
toate documentele oficiale în care se face referire la 
Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca i în care, din raiuni de economie de spaiu, se impune prescurtarea 
denumirii, aceasta va fi: Universitatea Babe-Bolyai, UBB 
CLUJ sau, în documentele inteme, UBB; 
e) Zilele Universitii sunt srbtorite anual, la data de 3 
noiembrie, sub deviza: Datoria vieii noastre, respectiv la 
data de 12 mai. 
Liniile de studii pot decide consacrarea ca zile de srbtoare i a altor date cu senmificaie în evoluia Universitii. 
Art. 3. Devizele academice ale UBB sunt: Devizele 
academice ale UBB sunt: Devizele academice ale UBB 
sunt: Traditia Nostra Unacum Europae Vzrlutibus Splendet i Traditia et excellentia, în limba latin, respectiv Tradiie i ex c elen. în limba român.. Hagyomany es kil'fil6sag în 
limba maghiar I Tradition und &zellen:: în limba gennan. 

Capitolul II. VIZIUNE. IDEAL 

Art. 4. UBB îi asum rolul complex de asigurare a 
unei educaii performante, a unei cercetri tiinifice 
inovatoare, de avangard pe plan naional i internaional, precum i rolul construciei unor 
platforme de serv1c11 specializate, oferite ctre 
comunitate. Astfel, pentru comunitatea academic , 
Universitatea este cadrul instituional în care, 
participativ i democratic, cu competen, 
responsabilitate, onestitate i curaj , se fundamenteaz soluii pentru schimbrile permanente din societate i 
problemele complexe ale lumii de azi. 

Art. 5. UBB are drept ideal promovarea (în 
comunitatea local, regional, naional i internaional) a unor componente culturale specifice. 
În contextul actual, aceste componente sunt: 
a) cultura aciunii bazate pe cunoatere sistematic i 
inovatoare; 
b) cultura învrii permanente i inovatoare; 
c) multiculturalitatea, dialogul intercultural i 
interconfesional, respectul reciproc, tolerana, 
incluziunea i ecumenismul - ca valori definitorii ale tradiiilor europene de la care UBB se revendic, dar i 
ale noii viziuni globale a societii. 
d) cultura competenei tiinifico-tehnologice, organizaionale i ceteneti; 
e) cultura dezvoltrii personale i morale; 
f) cultura atitudinii proactive i participrii 
g) cultura integrrii în diversitate, în condiii de 
respect al identitii i de reciprocitate. 

Capitolul III. MISIUNE 

Art. 6. (1) UBB este o universitate comprehensiv de 
cercetare avansat i educaie , care urmrete 
progresul tiinei i pregtirea tuturor membrilor comunitii academice pentru societatea contemporan i pentru viitor. 
(2) Respectând trinomul Universitii moderne -educaie , cercetare i servicii adresate comunitii -
misiunea general a Universitii const în generarea i 
transferul de cunoatere. În special, misiunea UBB se concretizeaz astfel: 
a) asigur crearea de cunoatere printr-un proces 
intensiv de cercetare/dezvoltare/inovare; 
b) asigur formarea studenilor i a cercettorilor, ceteni activi i responsabili, promovând învmântul i cercetarea-dezvoltarea-inovarea în concordan cu exigenele unei societi bazate pe cunoatere i pe 
valori, prin formare iniial , educaie continu i 
integrare în circuitul de valori universale; 
c) asigur un cadm de interferene multiculturale, 
multilingve i interconfesionale, realizând pregtirea în condiii de egalitate, în limbile român , maghiar , german, precum i în alte limbi strine , toate 
contribuind la complexitatea profilului 
multilingv/multicultural al UBB; 
d) contribuie la dezvoltarea local, regional i naional , din punct de vedere social, economic, 
cultural i politic, implicându-se în acord cu nevoile comunitii. 

Capitolul IV. VALORI, PRINCIPII GENERALE I ELEMENTE STRATEGICE 

4.1. Valori 

Art. 7. Respectând diferenele culturale i axiologice 
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existente în mediile academic, social i economic, 
Universitatea încorporeaz i promoveaz urmtoarele 
valori principale: 
a) libertatea de gândire i exprimare; 
b) cutarea i promovarea adevrului; 
c) competena , profesionalismul, excelena ; 
d) 
e) 
f) 
g) 

h) 

integritatea; 
echitatea; 
responsabilitatea social; 
respectul pentru diversitate; 
cooperarea intercultural. 

4.2. Principii generale i elemente strategice 

4.2.1. Principii generale 

Art. 8. (1) UBB are ca punct de plecare principiile 
legale ce guverneaz învmântul superior, precum i învarea pe tot parcursul vieii, dup cum urmeaz: 
a) principiul autonomiei universitare, 
b) principiul libertii de gândire i exprimare, al independenei fa de ideologii i dogme; 
c) principiul echitii; 
d) principiul calitii; 
e) principiul relevanei; 
f) principiul eficienei ; 
g) principiul descentralizrii; 
h) principiul rspunderii publice; 
i) principiile multiculturalismului i 
multilingvismului; 
j) principiul asumam. promovrii i pstrrii identitii naionale ; 
k) principiul promovrii cooperrilor internaionale în educaie i cercetare/dezvoltare/inovare; 
1) principiul asigurrii egalitii de anse; 
m) principiul transparenei; 
n) principiul incluziunii sociale; 
o) principiul incluziunii educaionale a persoanelor 
cu dizabiliti; 
p) principiul organizrii învmântului confesional 
potrivit cerinelor specifice fiecrui cult recunoscut; 
q) principiul fundamentrii deciziilor pe dialog i 
consultare; 
r) principiul respectrii dreptului la opinie al tuturor 
beneficiarilor direci ai sistemului de învmânt; 
s) principiul reprezentativitii i al proporionalitii 
la nivel de conducere; 
t) principiul protejrii datelor cu caracter personal. 
(2) Fiecare dintre principiile enumerate mai sus se reflect în textul Cartei UBB i trebuie s se reflecte în 
toate activitile derulate în UBB. 

4.2.2. Autonomia universitar 
Art. 9. (1) Autonomia universitar, garantat de Constituie, constituie fundamentul funcionrii universitii i presupune capacitatea juridic a UBB de 

a se organiza i a-i conduce activitatea într-o manier independent. cu obligaia corelativ de asumare a rspunderii publice. Autonomia universitar d dreptul comunitii universitare s îi stabileasc misiunea specific, strategia instituional, structura, activitile, 
organizarea i funcionarea proprie, gestionarea 
resurselor materiale i umane, cu respectarea legislaiei 
în vigoare. Autonomia se realizeaz prin organele 
decizionale ale UBB, pe baza reglementrilor proprii 
ale UBB, adoptate cu respectarea legii. 
(2) Autonomia universitar se exercit la nivelul instituiei, facultilor, departamentelor i institutelor, 
prin organele decizionale specifice acestora, potrivit competenelor ce le revin în temeiul legii, Cartei UBB i reglementrilor interne ale UBB. 
(3) Autonomia universitar const în: 
a) elaborarea i adoptarea Cartei Universitii ; 
b) libertatea de cercetare, de activitate artistic i de 
transfer de cunotine; 
c) adoptarea i aplicarea unei politici de resurse 
umane proprii, în conformitate cu standardele internaionale de calitate; 
d) adoptarea unor exigene proprii în privina 
criteriilor de acordare a titlurilor didactice, tiinifice, 
de cercetare i onorifice; 
e) autonomia în atragerea i gestionarea resurselor 
financiare proprii, respectiv în administrarea 
resurselor financiare i a proprietilor Universitii, 
cu respectarea destinaiei acestora; 
f) implementarea i ameliorarea propriilor structuri; 
g) construcia unor programe proprii de 
cercetare/dezvoltare/inovare; 
h) elaborarea regulamentelor de cazare a studenilor i de acordare a burselor studeneti, a regulamentelor 
de studiu i de examinare pentru studeni, de admitere i de finalizare a studiilor; 
i) libertatea editrii de publicaii tiinifice i a funcionrii de edituri proprii ; 
j) stabilirea i schimbarea conducerii , conform 
procedurilor legale; 
k) organizarea de manifestri tiinifice, culturale i 
sportive, precum i stabilirea fonnelor de cooperare 
cu alte instituii. 

(4) UBB împrtete idealurile i ader la 
documentele internaionale ce definesc standardele 
consacrate ale libertii academice. 

4.2.3. Principiile de organizare i funcionare 
Art. 10. (1) UBB este ataat tradiiei gândirii libere, libertii academice, recunoaterii drepturilor i libertilor fundamentale ale omului, pluralismului 
politic, valorilor democratice. eticii, transparenei 
deciziilor i activitii sale, precum i principiilor supremaiei legii, reprezentativitii i proporionalitii. 
(2) Comunitatea universitar este deschis, fr nici o 
discriminare, cetenilor români i strini care dein abilitri corespunztoare~ 
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(3) Membrii comunitii universitare au libertatea 
de contiin i de exprimare. Ei îi exercit funciunile fr discriminare sau represiune. Atât valorile 
universale, promovate de UBB, cât i progresul cunoaterii presupun interaciuni libere, ascultare reciproc a punctelor de vedere i dialog argumentativ. 
(4) În spaiul universitar sunt interzise aciunile cu 
caracter de propagand politic sau prozelitism 
religios. 
(5) Dreptul de petiionare este garantat. 

Art. 11. Spaiul universitar este inviolabil. Structurile de 
conducere ale UBB pot adopta, în condiiile legii, msuri de reglementare a accesului în spaiul 
universitar. 

Art. 12. Comunitatea universitar este informat 
constant asupra activitii didactice i de 
cercetare/dezvoltare/inovare, a hotrârilor structurilor 
de conducere i a tendinelor de dezvoltare. 

Art. 13. (1) UBB are un caracter multicultural. 
(2) UBB promoveaz , în condiii de egalitate, 
predarea în limbile român , maghiar , german , 
precum i interaciunea culturilor respective. 
(3) În activitile de predare, cercetare, publicare, 
precum i în comunicarea intra i inter-universitar, se 
pot folosi în mod liber limbile liniilor de studiu sau 
limbi strine, cu excepia documentelor oficiale prevzute de lege. (Anexa nr. 6, Anexa nr. 7, Anexa 

nr. 8). 

Art. 14. UBB este preocupat de internaionalizarea 
programelor de studii, a cooperrilor, a studenilor i a 
personalului. UBB este angajat s ofere studii în limbi 
de circulaie internaional. 
Art. 15. UBB respect i promoveaz principiul libertii de mobilitate naional i internaional a studenilor, cadrelor didactice i cercettorilor. 
Art. 16. (1) Cercetarea tiinific st la temelia 
instruirii. 
(2) Activitatea proprie de cercetare, validat prin publicaii tiinitice , brevete i/sau produse, servicii 
inovative, creatii artistice, performante sportive este 
criteriul fundamental de evaluare a calificrii 
academice. 
(3) În UBB se respect principiile eticii în cercetare i valorile morale care stau la baza activitii tiinifice i a diseminrii acesteia. 

Art. 17. (1) Conducerea i dezvoltarea UBB au la baz 
Planul strategic de deZl·oltare (Anexa nr. 10) i 
programele operationale anuale. 

(2) · Facultile, liniile de studii, departamentele, 
extensiile elaboreaz planuri strategice i programe 
anuale, care conin i obiective corespunztoare 

structurii multiculturale a UBB. Ele prevd, de 
asemenea, msuri de control i de evaluare. 
(3) Mecanismele de asigurare a calitii se aplic în 
toate activitile de management universitar i 
administrativ, 
cercetare/dezvoltare/inovare. 

învmânt , 
Art. 18. (1) Accederea în comunitatea universitar a 
UBB prin ocuparea posturilor didactice, didactice
auxiliare, de cercetare sau tehnica-administrative se 
face pe baze competitive. 
(2) Ocuparea posturilor în UBB se face luând în 
considerare politica de resurse umane i 
sustenabilitatea financiar a postului. 

Art. 19. (1) Autoritatea academic se dobândete 
exclusiv pe baza prestaiei tiinifice i didactice, 
precum i a competenei manageriale. 
(2) Organele de conducere, desemnate pe cale democratic, îi reprezint pe membrii comunitii 
academice. 
(3) Orice membru al comunitii academice are dreptul s participe, în condiiile legii, Ia conducerea activitilor universitare. 

Art. 20. (1) UBB promov e az educaia centrat pe 
student în vederea formrii profesionale, dezvoltrii 
personale i creterii anselor de inseri e pe piaa 
muncn. 
(2) Stud e nii de la toate formele de învmânt sunt 
parteneri în activitatea comun de formare a specialitilor. 
(3) Reprezentarea studenilor în Senatul UBB i în 
Consiliile facultilor, în proporie de minimum 25%, 
este garantat. 
(4) Opinia studenilor , individual sau exprimat de ctre reprezentanii lor, ori prin sondaje realizate prin 
metodologii validate, este una dintre modalitile de 
autocontrol, de evaluare i de îmbuntire a activitii 
universitare. 

Art. 21. Planurile de învmânt se elaboreaz inându-se seama de criteriile universitilor de performan , astfel încât, dup iniierea în bazele 
domeniului, studiul s capete caracter de cercetare. Ele 
se adapteaz reperelor acceptate de ctre Uniunea European i sunt expuse evalurilor externe. Se aplic 
Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS). 

Art. 22. În afara disciplinelor cuprinse în trunchiul de pregtire al specializrii , studenii pot alege discipline 
din facultatea respectiv i din alte faculti. Studenii 
pot urma specializri multiple. 

Art. 23. Evaluarea prestaiei tiinifice i didactice a 
structurilor universitare (faculti , departamente, 
extensii, grupuri de cercetare etc.) se face în 
confonnitate cu standardele, indicatorii de calitate i 
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uzanele consacrate în viaa academic internaional . 
Art. 24. (1) Rezultatele activitii UBB se fac publice. 
(2) RectoruL prorectorii liniilor de studii i decanii prezint comunitii academice, anual, rapoarte 
referitoare la rezultatele activitii i programele de aciune. 
(3) Departamentele, extensiile, institutele i centrele de 
cercetare/dezvoltare/inovare realizeaz anual rapoarte 
propnr. 

Art. 25. (1) Facultile, extensiile, departamentele, unitile de cercetare, de servicii ori producie au 
autonomie în administrarea resurselor financiare i 
materiale, în cadrul reglementrilor la nivel naional i 
la nivelul Universitii. 
(2) UBB obine resurse extrabugetare i le utilizeaz 
conform deciziilor proprii, prin exercitarea 
componentei fmanciare a autonomiei universitare. 
(3) UBB poate organiza i administra, singur sau 
în colaborare cu alte persoane juridice, centre pentru pregtirea resurselor umane, uniti de 
cercetare/dezvoltare/inovare i producie, precum i de 
servicii sau consultan . 
Art. 26. UBB promovea z  parteneriatul cu alte universiti, dezvolt cooperarea academic internaional . UBB îi asum rolul în mediul 
economic i social , promovând paiieneriatul public
privat i responsabilitatea social. 
Art. 27. UBB respect principiul consultrii 
patienerilor sociali. a sindicatelor i a organizaiilor studeneti legal constituite, în luarea deciziilor. 

Capitolul V. STRUCTURA, ORGANIZAREA I FUNCIILE DE CONDUCERE. ATRIBUII I COMPETENE. OCUPAREA FUNCIILOR DE 
CONDUCERE ÎN UBB 

Art. 28. UBB funcioneaz în temeiul legii , al actelor 
normative emise în aplicarea acesteia, pe baza Cartei UBB, 
a Regulamentului intern (Anexa nr. 12), precum i pe 
baza celorlalte documente adoptate la nivelul UBB. 

5.1. Universitatea 

Art. 29. (1) UBB are i poate crea în structura sa faculti. departamente, institute sau orice alte uniti 
care deservesc activitile specifice din instituie. De 
asemenea, Universitatea poate înfiina , în condiiile legii , uniti de învmânt preuniversitar. 
(2) Din structura UBB fac parte cminele i 
celelalte spaii de cazare universitare, cantinele, precum i bazele de practic sau de agrement deinute de aceasta. 

Art. 30. (1) UBB asigur învmântul pe trei linii de 
studii - român , maghiar , gennan- fiecare condus de 
un prorector, în coordonarea conducerii universitii. 
Linia de studii la nivelul UBB este forma de organizare 
a procesului didactic din faculti i departamente, destaurat în limbile de predare român, maghiar, gennan, conform legislaiei în vigoare. Linia de studii 
la nivelul facultii este forma de organizare a 
departamentelor liniei din cadrul facultii respective, 
sau, în lipsa departamentelor, este forma de reunire a 
cadrelor didactice de la linia respectiv. Într-o facultate 
pot exista una sau mai multe linii de studii. 
(2) În cadrul liniilor de studii se asigur pregtirea complet la cele trei cicluri i la sh1diile postuniversitare 
în limbile român, maghiar i german. 
(3) Linia de studii beneficiaz de autonomie în 
organizarea activitilor didactice, în politica de resurse 
umane, în gestiunea financiar i în cooperarea interuniversitar, în confonnitate cu principiul autonomiei în 
cadrul facultii din care face parte. Liniile de studii vor 
fi reprezentate în organismele de conducere ale UBB, 
academice i administrative, prin intermediul facultii 
din care fac parte. Liniile de studii funcioneaz potrivit 
regulamentelor proprii, aprobate de Consiliul liniei, 
validate de Consiliile facultilor i de Senatul UBB. 
Regulamentele stabilesc procedurile de alegere a 
organismelor de conducere ale liniei de studii la toate 
nivelurile, relaiile cu conducerea facultilor i a UBB, 
precum i reprezentarea în Senatul UBB. 

Art. 31. (1) Structura universitii pe faculti, pe 

departamente i pe linii de studii se decide de ctre 
Senatul UBB, la propunerea Consiliului de Administraie, 
cu avizul consultativ al consiliului facultii implicate. 
Reorganizarea facultilor, înfiinarea i desfiinarea 
acestora se face la propunerea Consiliului de Administraie, numai dac întrunete votul a cel puin 2/3 
dintre membrii Senatului UBB i cu avizul consultativ al facultilor implicate, um1ând a se realiza confonn 
prevederilor legale incidente. 

Art. 32. Potrivit legii, structurile de conducere sunt: 
a) Senatul i Consiliul de Administraie , la nivelul universitii; 
b) Consiliul facultii; 
c) Consiliul departamentului; 
d) Consiliul tiinific la nivelul unitilor de cercetare 
independente. 

Art. 33. (1) Senatul UBB, Consiliul facultii i 
Consiliul departamentului sunt constituite prin alegeri, 
pe baz de vot universal, direct i secret, la care particip , în cadrul circumscripi i lor stabilite de ctre 
Senat, cadrele didactice i de cercetare titulare, 
respectiv s tudenii din cadrul Universitii. Participarea 
acestora din urm se refer la alegerea propriilor reprezentani în Senat i în Consiliile facultilor . 
(2) Orice cadru didactic sau de cercetare titular cu 
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contract individual de munc pe durat nedeterminat 
poate candida pentru a fi ales în Consiliul 
departamentului, în Consiliul facultii, precum i (din 
partea facultii) în Senatul universitar. 
(3) Desemnarea în structurile i în funciile de conducere 
Ia nivelul UBB asigur reprezentarea tuturor structurilor 
de învmânt i cercetare/dezvoltare/inovare (faculti, 
departamente, extensii, uniti de cercetare etc.). Profilul 
multicultural al Universitii Babe-Bolyai se reflect la 
nivelul conducerii departamentelor i facultilor UBB, 
Ia nivelul Senatului UBB, precum i al echipei de 
prorectori, prin reprezentarea corespunztoare a liniilor 
de studii, conform principiului proporionalitii. 
(4) Senatul UBB detaliaz metodologia, condiiile i 
procedura de ocupare a funciilor de conducere i de 
desemnare în structurile de conducere prin 
Regulamentul privind desemnarea în structurile i .fimciile de conducere din UBB (Anexa nr. 13). 

(5) În cazul în care deintorul unei funcii de 
conducere, dintr-un motiv ce nu justific suspendarea 
sau încetarea ocuprii funciei, nu îi poate exercita atribuiile pe o perioad de cel mult dou luni, funcia 
va fi exercitat, prin delegare, de ctre o persoan desemnat de ctre cel în cauz, conform ierarhiei funciilor de conducere. În cazul în care 
imposibilitatea exercitrii funciei se prelungete pe o perioad mai mare de dou luni iar titularul nu a 
solicitat suspendarea exercitrii funciei, aceasta înceteaz de drept. 
(6) În absena unei delegri precum i în ipoteza suspendrii sau încetrii exercitrii funciei, atribuiile 
sunt preluate, cu titlu interimar, de o persoan numit 
de ctre cel care a realizat iniial desemnarea, sau, în 
cazul funciilor al cror titular este ales, desemnat de 
structura de conducere aferent circumscripiei 
respective i validat de structura de conducere care a 
validat alegerea celui în cauz. 
(7) În situaia vacantrii unui loc în structurile de 
conducere ori a unei funcii de conducere, în termen de 
maximum trei luni de la data vacantrii, se procedeaz 
la o nou desemnare, prin modalitatea corespunztoare. 
5.1.1. Senatul UBB 

Art. 34. (1) Senatul UBB este principalul for de decizie i 
deliberare la nivelul Universitii, constituit pe baza 
principiului reprezentativitii facultilor i liniilor de 
studii, în conformitate cu prevederile Regulamentului 

privind desemnarea în structurile i fimciile de 

conducere din UBB. 

(2) Senatul Universitii Babe-Bolyai se constituie i funcioneaz ca structur de conducere a UBB, pe baza 
principiilor libertii academice, autonomiei universitare, transparenei, reprezentativitii i proporionalitii. 
(3) Facultile sunt responsabile de asigurarea reprezentrii corespunztoare a liniilor de sh1diu în cadrul 
Senatului. 

Art. 35. (1) Senatul UBB este compus din personal 
didactic i de cercetare în proporie de maximum 75%, 
respectiv studeni în proporie de minimum 25%. 
(2) Structura, organizarea, atribuiile i funcionarea 
Senatului UBB se stabilesc prin Regulamentul de 

organizare i funcionare al Senattdui UBB (Anexa nr. 

14), potrivit legii. 
(3) Numrul membrilor Senatului trebuie s fie impar i 
nu poate depi proporia, calculat la nivelul întregii Universiti, de 1 senator cadru didactic sau de cercetare 
Ia minimum 400 de studeni. 
{4) În alocarea locurilor pentru cadrele didactice i cercettori în Senatul UBB, nom1a de reprezentare pe faculti se stabilete în funcie efectivul de cadre didactice/cercettori, fiind asigurat fiecrei faculti cel puin un loc în Senat. 
(5) În Senatul Universitii locurile se ocup numai 
prin alegeri. Membrii Senatului UBB sunt desemnai 
prin vot universal, direct i secret de ctre cadrele 
didactice i de cercetare titulare, respectiv de ctre studeni, la nivelul fiecrei faculti în parte. 
(6) Durata mandatului, numrul mandatelor, atribuiile, 
pierderea calitii de senator, alte aspecte privind 
Senatul UBB sunt reglementate în detaliu în 
Regulamentul de m·ganizare ifuncionare al Senatului 

UBB. 

(7) În cazul studenilor senatori, durata i numrul 
mandatelor, procedurile de alegere sunt prevzute în 
Statutul studentului din UBB (Anexa nr. 21). 

Art. 36. În structurile Senatului UBB exist responsabiliti care presupun o activitate permanent 
(Biroul Senatului UBB) i responsabiliti care 
presupun activiti periodice (comisiile de lucru). 

Art. 37. Senatul UBB are ca principale atribuii: 
a) elaboreaz, adopt, revizuiete sau abrog, în 
urma dezbaterii în comunitatea universitar, Carta Universitii i anexele acesteia; 
b) aprob, Ia propunerea Rectorului, planul strategic 
de dezvoltare instituional i planurile operaionale; 
c) aprob, Ia propunerea Rectorului i cu respectarea legislaiei în vigoare, structura, organizarea i funcionarea Universitii; 
d) aprob proiectul de buget i execuia bugetar; 
e) adopt codurile, metodologiile i regulamentele 
privind organizarea i funcionarea Universitii; 
f) adopt politicile i strategiile privind dezvoltarea Universitii; 
g) încheie contractul de management cu Rectorul; 
h) monitorizeaz activitatea Rectorului, a 
prorectorilor i a Consiliului de Administraie, prin 
comisiile sale pennanente; 
i) avizeaz propunerile privind numirea i revocarea 
prorectorilor i valideaz concursurile publice pentru 
membrii Consiliului de Administraie; 
j) valideaz rezultatele concursurilor pentru 
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ocuparea posturilor didactice i de cercetare; 
k) aprob numirea lectorilor strini în cadrul Universitii; 
1) aprob solicitrile cadrelor didactice privind desfurarea de activiti didactice i de 
cercetare/dezvoltare/inovare în cadrul altor universiti 
sau institute de cercetare; 
m) aprob solicitrile privind susinerea examenelor 
de finalizare a studiilor de ctre absolvenii proprii în 
cadrul altor universiti , precum i solicitrile privind susinerea în cadrul Universitii a examenelor de 
finalizare a studiilor de ctre absolvenii altor instituii 
de învmânt superior; 
n) aprob programarea i organizarea procesului de învmânt; 
o) aprob înfiinarea i evaluarea periodic a tuturor 
programelor de studiu; 
p) aprob programele postuniversitare de formare i 
dezvoltare profesional; 
q) aprob acordurile de cooperare încheiate de 
Universitate cu alte instituii de învmânt superior i 
de cercetare/dezvoltare/inovare din ar, dac aceste 
acorduri prevd derularea unor activiti ce necesit 
aprobarea a Senatului; 
r) aprob participarea UBB în consorii universitare naionale sau internaionale; 
s) aprob participarea UBB la înfiinarea unor asociaii, fundaii sau societi, în condiiile legii; 
t) aprob solicitrile de meninere a calitii de 
titular dup împlinirea vârstei de pensionare, respectiv 
de continuare a activitii, dup pensionare, pe durat 
de un an, a cadrelor didactice din UBB; 
u) aprob conferirea titlurilor de Doctor Honoris 

Causa (cel mai înalt titlu al Universitii), de 
Socius/Socia Excellentia Meritorum de Senator de 

Onoare al Universitii, precum i a titlului de 
Profesor Emerit; 

v) aprob, la propunerea Rectorului, sancionarea 
personalului cu performane profesionale slabe, în baza reglementrilor în vigoare; 
w) aprob prelungirea duratei programului de studii 
universitare de doctorat, în condiiile legi; 
x) dezbate rapoartele prezentate, potrivit legii i reglementrilor interne, de entiti din cadrul Universitii; 
y) îndeplinete alte atribuii, conform legislaiei în 
vigoare, a prezentei Carte i a altor reglementri 
interne. 

Art. 38 Senatul UBB 1a deciziile cu majoritatea 
membrilor prezeni, în afar de cazul în care o 
reglementare special dispune altfel. Cvorumul edinelor Senatului UBB este de 213 din totalul 
membrilor senatori. 

Art. 39. Înfiinarea sau desfiinarea de ctre Senatul UBB 
sau de ctre faculti a unor specializri, departamente, faculti, programe aferente liniilor de studiu se poate 

face doar cu avizul consultativ al liniilor respective, 
reprezentate de ctre grupurile liniilor de studii din 
Senatul UBB sau din faculti. 
Art. 40. (1) În cazul în care o hotrâre a liniei de studii de 
la o facultate este infinnat de Consiliul facultii, la 
solicitarea Consiliului liniei ea va fi supus discu~ei 
Senatului UBB, confonn procedurilor acestuia. 
(2) Hotrârile liniei de studii pot fi infinnate de ctre 
Senatul UBB cu o majoritate de 2/3 din numrul 
membrilor prezeni. 
(3) În situaia în care majoritatea de 2/3 nu este întrunit, preedintele de edin supune la vot aprobarea hotrârii liniei de studii, confonn procedurilor Senatului 
UBB. 
(4) Dac nu se întrunete majoritatea necesar pentru 
aprobarea hotrârii liniei de studii. Senatul UBB numete o comisie paritar. Ea este format dintr-un numr egal de reprezentani ai fiecrei linii de studii, 
care are sarcina de a prezenta Senatului UBB o soluie acceptat de ctre toi membrii comisiei. Senatul UBB aplic soluia prezentat de comisie. 

Art. 41. (1) La lucrrile Senatului UBB sunt invitai permaneni, rar drept de vot, rectorul i prorectorii UBB. 
(2) La lucrrile Senatului UBB pot participa i alte 
persoane, conform prevederilor legale i ale 
regulamentului de organizare i funcionare a Senatului 
UBB, ale prezentei Cat1e, precum i pe baz de invitaie adresat de Preedintele Senatului UBB. 

Art. 42. (1) Un membru al Senatului UBB poate fi 
suspendat din aceast calitate, la solicitarea Biroului 
Senatului sau la propunerea scris a 1/3 dintre senatori, în 
cazul: 
a) svâririi unor fapte de natur s afecteze grav 
imaginea Universitii sau desfurarea activitii 
Senatului; 
b) acumulrii a cel puin trei absene consecutive 
nemotivate de la lucrrile Senatului sau ale comisiei de 
specialitate din care face parte. 
(2) Suspendarea se decide cu votul a 2/3 dintre membrii 
Senatului, iar în termen de 1 lun se organizeaz un 
referendum de revocare, în circumscripia în care a fost 
ales senatorul respectiv. 
(3) Pentru revocarea senatorului este necesar votul majoritii celor prezeni la referendum, rar condiie de 
cvorum. În cazul neîntrunirii acestei majoriti, 
suspendarea înceteaz iar senatorul îi reia atribuiile. 
5.1.1.1. Preedintele Senatului UBB 

Art. 43. (1) Preedintele Senatului UBB conduce 
activitatea Senatului UBB, fiind responsabil pentru 
respectarea prevederilor legale i a reglementrilor 
interne ale Universitii, în cadrul acestei activiti. 
(2) Preedintele Senatului UBB reprezint Senatul 
UBB în raporturile cu rectorul i cu celelalte funcii de 

9 



conducere operativ i executiv de la toate nivelele i 
din toate structurile UBB. 
(3) Preedintele Senatului UBB coordoneaz 
comisiile de specialitate ale Senatului UBB i conlucreaz cu acestea, prezidând de drept Comisia de 
strategie universitar. 
(4) Pe baza propunerilor comisiilor Senatului UBB, preedintele este îndreptit s formuleze propuneri de rezoluii ale acestuia, în vederea respectrii i promovrii drepturilor i intereselor legitime ale 
corpului academic i studenesc. 
(5) Preedintele poate propune Senatului UBB ca 
acesta s solicite prin vot public rapoarte din partea 
Rectorului, în vederea discutrii i monitorizrii activitii conducerii executive a UBB. 
(6) Preedintele Senatului UBB are îndatorirea de a se 
infonna cu privire la activitatea conducerii UBB i de a 
colabora cu aceasta în vederea reprezentrii optime a 
intereselor corpului academic i studenesc în funcionarea UBB precum i a promovrii autonomiei 
universitare. 

Art. 44. (1) Preedintele Senatului UBB se alege, prin 
vot secret, dintre membrii Senatului. 
(2) Alegerea preedintelui Senatului UBB are loc în edina care urmeaz edinei de constituire a unui 
Senat nou ales. Pân la alegerea preedintelui, lucrrile 
sunt conduse de cel mai în vârst membru al Senatului 
UBB nou ales. 
(3) Candidaturile pentru funcia de preedinte al 
Senatului se depun în scris, cu cel puin 5 zile înainte 
de data edinei de alegeri. 
(4) Preedintele Senatului poate fi demis de ctre 
Senatul UBB la propunerea scris a cel puin 1/3 dintre 
membrii Senatului, prin vot secret, cu majoritate calificat de 2/3 dintre membrii Senatului. 

5.1.1.2. Structurile funcionale ale Senatului UBB 

Art. 45. Structurile funcionale ale Senatului UBB sunt: 
a) Biroul Senatului; 
b) Grupurile liniilor de studiu; 
c) Comisiile Senatului; 
d) Secretariatul Senatului. 

Art. 46. Biroul Senatului Biroul Senatului este 
compus din Preedintele Senatului, vicepreedini i 
Prefectul studeni lor. 

Art. 47. (1) În cadrul Senatului UBB se conshtute 
grupurile liniilor de studii, cu atribuiile de pregtire i 
aplicare a deciziilor ce privesc liniile respective. 
(2) Grupurile liniilor sunt conduse de vicepreedini ai 
Senatului alei de ctre senatorii liniei de studii. Acetia, împreun cu preedintele Senatului, reprezint în Senat 
cele trei linii de studii din Universitate. 
(3) Vicepreedinii Senatului UBB au, de asemenea, în atribuiuni coordonarea i monitorizarea activitii unui 

grup de comisii, în conformitate cu ariile specifice de 
responsabilitate. 
(4) Unul dintre membrii Biroului Senatului ine locul Preedintelui Senatului, ori de câte ori acesta nu este 
prezent sau este în imposibilitatea exercitrii funciei. 
Art. 48. (1) Funcionarea grupurilor liniilor de studii 
este reglementat prin regulamentele de organizare i funcionare ale fiecrea dintre acestea. 
(2) Grupurile liniilor de studii pregtesc hotrârile 
ce le privesc i le supun aprobrii Senatului. 

Art. 49. (1) Senatul UBB îi stabilete Ia începutul fiecrei legislaturi cotn1S11 de specialitate, care avizeaz proiectele de hotrâri i monitorizeaz 
activitatea rectorului, precum i pe cea a Consiliului de Administraie. 
(2) Componena comisiilor se propune de ctre 
Biroul Senatului i se aprob de ctre Senat. 
(3) Între comisiile de specialitate ale Senatului UBB i prorectorii UBB exist o relaie permanent de 
comunicare i colaborare, pe ariile specitice de 
responsabilitate. 

Art. 50. (1) Senatul UBB evalueaz în fiecare an, pe 
baza Planului operaional anual, prin intermediul 
comisiilor de specialitate, evoluia Universitii i 
modul de implementare a Planului strategic. 
(2) Rapoartele de monitorizare i de control sunt 
prezentate periodic i discutate în Senatul UBB, care adopt msuri în consecin . 
5.1.1.3. Marele Senat i Grupul senatorilor de onoare 

Art. 51. (1) Marele Senat al UBB este format din 
Senatul UBB i Grupul senatorilor de onoare. 
(2) Grupul senatorilor de onoare este un organ 
consultativ, constituit la iniiativa rectorului, avizat de ctre Consiliul de Administraie i aprobat în Senatul 
UBB. 
(3) Din Grupul senatorilor de onoare fac parte 
persoanele crora li s-a conferit titlul de Senator de 

onoare. 

(4) Calitatea de senator de onoare se acord pe o perioad de 4 ani i poate fi reînnoit. 
(5) Pot face parte din Grupul senatorilor de onoare, personaliti din mediul economic, academic, cultural, 
diplomatic, confesional, profesional i al organizaiilor 
neguvernamentale, precum i fotii rectori ai Universitii Babe-Bolyai. 
(6) Calitatea de Senator de onoare Calitatea de Senator 

de onoare poate fi acordat i unei persoane juridice, 
caz în care atribuiile se exercit printr-un reprezentant 
al acesteia. 
(7) Grupul senatorilor de onoare poate face recomandri privind strategia general a UBB i poate 
propune msuri de îmbuntire a raporturilor acesteia 
cu societatea, cu comunitatea local , cu alte organisme 
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naionale i internaionale. 
(8) Structura. organizarea i funcionarea Grupului 
senatorilor de onoare se stabilesc prin regulamentul 
propriu de ctre Senatul UBB, în conformitate cu 
prevederile legale. 

5.1.2. Consiliul de Administraie. Funciile executive 

de conducere academic 
Art. 52. (1) Consiliul de Administraie asigur 
conducerea i administrarea operativ a Universitii. 
(2) Consiliul de Administraie al UBB este constituit din 
rector, prorectori, decani, directorul CSUD, directorul 
general administrativ i prefectul studenilor. 
(3) Biroul Consiliului de Administraie este o structur 
cu rol consultativ i de pregtire a reuniunilor Consiliului 
de Administraie. Din aceast structur fac parte Rectoml, 
prorectorii, Directorul general administrativ i directorul 
CSUD. 

Art. 53. (1) Consiliul de Administraie funcioneaz dup 
un regulament propriu aprobat de ctre Senatul UBB. 
(2) La lucrrile Consiliului de Administraie sunt invitai permaneni, fr drept de vot preedintele i vicepreedinii Senatului UBB. La lucrrile Consiliului 
de Administraie pot participa i alte persoane prevzute 
de reglementrile în vigoare sau invitate de Rector, din 
oficiu ori la cererea persoanei care justific un interes 
legitim. 

Art. 54. Consiliul de Administraie are ca principale atribuii: 
a) propune proiectul de buget; 
b) asigur angajarea resurselor financiare i execuia bugetar; 
c) aprob propunerile de scoatere la concurs a 
posturilor didactice i de cercetare; 
d) avizeaz propunerile de programe noi de studii i 
propune Senatului UBB msuri cu privire la 
programele de studii care sunt ineficiente academic i 
financiar; 
e) propune cuantumul taxelor de colarizare i al 
altor taxe percepute în UBB; 
t) colaboreaz cu Senatul UBB la elaborarea 
strategiilor i politicilor pe domeniile de interes; 
g) alte atribuii stabilite prin legislaie i prin hotrâri ale Senatului UBB. 

Art. 55. (1) Hotrârile Consiliului de Administraie sunt 
executorii pentru departamente, linii de studii, faculti, 
extensii universitare. institute de cercetare i servicii. 
(2) Hotrârile Consiliului de Administraie pot fi 
invalidate de ctre Senatul UBB la propunerea comisiilor 
de specialitate ale Senatului UBB. 

Art. 56. (1) Funciile de conducere sunt: 
a) rectoml, prorectorii, directoml general administrativ i 
directorii generali adjunci administrativi - la nivelul 

UBB; 
b) decanul, prodecanii -la nivelul facultii; 
c) directorul de departament -la nivelul departamentului 
(2) O persoan nu poate ocupa simultan dou sau mai 
multe funcii de conducere în Universitate. 
(3) Ocuparea în cadrul UBB a oricreia dintre funciile de 
conducere este incompatibil cu exercitarea unei funcii 
de conducere în cadrul unui partid politic, precum i cu deinerea unei funcii de demnitate public, la orice nivel. 
În tennen de 15 zile de la apariia strii de 
incompatibilitate conform tezelor anterioare, cel în cauz 
este obligat s opteze pentru una dintre funcii. 
Neexercitarea în termen a opiunii atrage încetarea de 
drept a funciei de conducere în cadrul UBB, respectiv 
vacantarea ei. 
(4) Persoanele care ocup fw1cii de conducere trebuie s aib o foarte bun reputaie profesional i moral. 
(5) Dispoziiile alin. (3) se aplic în mod corespunztor calitii de membru în structurile de conducere din 
Universitate. 

5.1.2.1. Rectorul 

Art. 57. (1) Conducerea executiv i operativ a UBB 
este realizat de ctre Rectorul UBB, pe baza 
contractelor încheiate, potrivit legii, cu Senatul UBB i 
cu Ministerul de resort. 
(2) Rectorul reprezint legal UBB în relaiile cu terii, cu alte universiti din ar i strintate, cu administraia central i local, cu instituii sau organisme 
interne i internaionale. 
(3) Rectorul este ordonatorul de credite al UBB. 
(4) În calitate de conductor executiv al UBB, 
Rectorul emite decizii, rezoluii i d dispoziii cu 
privire la chestiunile care sunt în competenta sa. 
(5) Rectorul are urmtoarele atribuii: 
a) realizeaz managementul i conducerea operativ 
a universitii, pe baza contractului de management; 
b) negociaz i semneaz contractul instituional cu 
Ministerul de resort; 
c) încheie contractul de management cu senatul 
universitar; 
d) propune spre aprobare Senatului proiecte de hotrâri referitoare la structma, funcionarea i 
strategia Universitii , în vederea realizrii misiunii i 
a funciilor asumate de aceasta; 
e) propune spre aprobare senatului universitar 
proiectul de buget i rapot1u1 privind execuia bugetar; 
t) prezint prezint Senatului spre validare, în luna 
aprilie a fiecrui an. raportul privind starea Universitii; 
g) prezint Senatului spre aprobare raportul privind execuia bugetar, proiectul de buget, precum i 
propunerile de rectificare a bugetului 
h) conduce Consiliul de Administraie; 
i) coordoneaz activitatea de aplicare a hotrârilor 
Senatului UBB. 
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j) îndeplinete alte atribuii stabilite de Senatul 
UBB, în conformitate cu contractul de management, 
Carta UBB i legislaia în vigoare. 

(6) Rectorul rspunde, împreun cu Senatul, de 
integritatea structurii multiculturale a UBB. 
(7) Pentru exercitarea atribuiilor sale. Rectorul rspunde în faa comunitii academice i a Senatului 
UBB. 
(8) Rectorul prezint Senatului la iniiativa sa ori la 
solicitarea Senatului, rapoarte spre validare. Raportul 
anual al Rectorului este o component a rspunderii 
publice a Universitii. 
(9) Rectorul numete i elibereaz din funcie angajaii Universitii. 
(10) Rectorul dispune înmatricularea i exmatricularea studenilor conform legii si reglementrilor inteme ale 
UBB. Soluionarea contestaiilor depuse de ctre candidaii la admitere i studenii absolveni, în cadrul 
examenelor de finalizare a studiilor, este de competena Rectorului sau a prorectorului de resort 
desemnat, care adopt decizia pe baza raportului 
întocmit de ctre cadrele didactice implicate, având în 
vedere avizul decanului facultii respective. 
(11) Rectorul prezideaz reuniunile Consiliului de Administraie, ale Biroului Consiliului de Administraie, 
precum i orice alte întruniri de natur academic 
organizate în Universitate la care particip în exercitarea 
mandatului, afar de cazul în care o reglementare special 
dispune altfel. 
(12) Exercitarea prerogativei de reprezentare a UBB 
prin semntur poate fi delegat ctre prorectori. În caz 
de absen pentru o perioad mai mare de o lun, 
Rectorul desemneaz un înlocuitor, în persoana unui 
prorector. 

Art. 58. (1) Desemnarea rectorului se face potrivit 
procedurilor definite în lege - prin vot universal sau 
prin concurs. 
(2) Candidaii la funcia de rector vor depune un 
Program managerial, curriculum vitae care urmeaz a 
fi fcute publice de ctre Secretariatul General. 
(3) Rectorul poate fi suspendat, pentru motive prevzute în contractul de management, de ctre Senatul 
UBB, la propLmerea scris a cel puin 113 dintre membrii 
acestuia, prin vot secret, cu majodtate calificat de 2/3 
dintre membrii Senatului UBB. În termen de 1 lun de la 
suspendare se organizeaz referendum la nivelul Universitii, pentru demiterea Rectorului. Aceasta se 
poate face cu majoritatea voturilor valabil exprimate, fr condiie de cvorum. 
(4) Aceeai persoan poate ocupa funcia de Rector al 
UBB pentru maximum dou mandate. Exercitarea interimar a funciei rectorale nu se ia în considerare la numrarea mandatelor. 

5.1.2.2. Prorectorii 

Art. 59. (1) Rectorul confirmat numete prorectorii, 

dup consultarea Senatului UBB cu privire la echipa 
de prorectori. 
(2) Votul Senatului UBB este secret, consultativ i 
raportat la fiecare prorector i'n parte. 
(3) Rectorul are singur opiunea pentru continuarea cu 
echipa propus iniial sau pentru modificarea acesteia 
în vederea îmbuntirii nivelului de încredere din 
partea Senatului UBB. 
(4) Prorectorii sunt selectai dintre personalitile 
prestigioase ale mediului academic i trebuie s 
reflecte structura domeniilor cultivate de UBB. 
(5) Rectorul poate oricând revoca i înlocui un prorector, 
cu obligaia de a consulta Senatul UBB, în vederea asigurrii transparenei conducerii academice. Votul 
secret al Senatului are caracter consultativ. 

Art. 60. (1) Numrul de prorectori este stabilit de ctre 
rectorul ales i confirmat, cu respectarea proporiei de 
un prorector la minimum 4000 de studeni. 
(2) Prorectorii liniilor maghiar i german sunt numii 
de rector la propunerea cadrelor didactice aparinând 
liniei respective. Cadrele didactice aparinând liniei de 
studii trebuie s propun cel puin 3 candidai. 
Art. 61. (1) Prorectorii îi exercit atribuiile pe domenii 
specifice, în baza delegrii conferite de Rector. 
(2) În decizia Rectorului de numire a prorectorilor se stabilete domeniul specific care intr în competena fiecrui prorector. Prorectorii provenind de la liniile maghiar i german vor avea între atribuii i 
reprezentarea intereselor liniei de studii creia îi aparin. 
Art. 62. (1) Studiile doctorale sunt organizate de ctre coli Doctorale, grupate i coordonate în cadrul unui 
Institut de Studii Doctorale (ISD). 
(2) colile doctorale au statut de departamente în cadrul facultilor sau al institutelor de 
cercetare/dezvoltare/inovare ale UBB. 
(3) colile doctorale sunt conduse de un Consiliu i de 
un director, alese de ctre membrii colii. Directorul colii doctorale este asimilat directorului de departament. 
(4) ISD este condus de ctre Consiliul pentru studiile 
universitare de doctorat (CSUD). 
(5) CSUD este condus de un director. Funcia de director 
al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat este asimilat funciei de prorector. 

5.2. Facultatea. Consiliul facultii 
Art. 63. (1) Facultatea este unitatea funcional care elaboreaz i gestioneaz toate programele de studii. 
(2) Facultatea poate cuprinde în structura sa mai 
multe departamente, linii de studii (român, maghiar , german), coli doctorale, coli postuniversitare i extensii 
universitare, institute, biblioteci, laboratoare, uniti de 
cercetare, ateliere telmice, care sunt responsabile de 
organizarea programelor de studii pe tipuri de cicluri i 
studii universitare, confom1 competenelor stabilite prin 
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regulamentele existente. 
(3) Facultatea beneficiaz de autonomie în domeniul tiinific, didactic, financiar, administrativ, în cadrul reglementrilor existente. 
(4) Facultile de teologie din cadrul Universitii sunt 
organizate ca faculti cu dubl subordonare: subordonare canonica-dogmatic fa de episcopia care le tuteleaz i 
subordonare instituional, administrativ, curricular, fa 
deUBB. 
(5) Facultatea îi gestioneaz fondurile provenite de la 
bugetul statului i respectiv fondurile provenite din 
resurse extrabugetare constituite din venituri proprii, 
dobânzi, donaii, chirii, sponsorizri i taxe percepute de 
la persoane fizice i juridice ori din alte surse, configurându-i o politic de structur i personal proprie, 
precum i de valorificare a creaiei tiinifice. 
Art. 64. (1) Fiecare facultate elaboreaz propriul 
Regulament de organizare i funcionare care se aprob de ctre Consiliul facultii. 
(2) Regulamentul de organizare i funcionare este 
supus avizrii Consiliului de Administraie i validrii 
de ctre Senat. 

Art. 65. Consiliul facultii reprezint organismul 
decizional i deliberativ al facultii i este compus din 
personal didactic i de cercetare în proporie de 
maximum 75%, respectiv studeni în proporie de 
minimum 25%. 

Art. 66. (1) Membrii Consiliului facultii sunt desemnai prin vot universal, direct i secret de ctre 
cadrele didactice i de cercetare titulare din fiecare 
departament, respectiv de ctre studenii din facultate. 
(2) În Consiliu sunt reprezentate toate departamentele i 
liniile de studii, conform structurii multiculturale a UBB. 
(3) Decanul conduce lucrrile Consiliului facultii. 
Art. 67. (1) Un membru al Consiliului facultii poate fi 
suspendat din aceast calitate, la solicitarea scris a 
Decanului sau a 1/3 dintre membrii consiliului, în cazul: 
a) svâririi unor fapte de natur s afecteze grav imaginea Universitii sau desfurarea activitii Consiliului; 
b) acumulrii a cel puin trei absene consecutive 
nemotivate de la lucrrile Consiliului; 
(2) Suspendarea se decide cu votul a 2/3 dintre membrii 
Consiliului, iar în termen de 1 lun se organizeaz 
referendum de revocare, în circumscripia în care a 
candidat persoana în cauz. 
(3) Pentru revocare este necesar votul majoritii celor prezeni la referendum, fr condiie de cvorum. În cazul 
neîntrunirii acestei majoriti, suspendarea înceteaz i cel 
în cauz îi reia atribuiile în calitate de membru al 
Consiliului. 

Art. 68. Consiliul facultii se întrunete în sesiune ordinar lunar, confom1 programrii stabilite la începutul fiecrui semestru academic, i în sesiuni extraordinare, la 

convocarea decanului sau la cererea a cel puin l/3 din numrul membrilor Consiliului facultii. 
Art. 69. (1) Consiliul facultii are urmtoarele atribuii: 
a) aprob strategia dezvoltrii facultii în concordan 
cu strategia de dezvoltare a UBB; 
b) avizeaz propunerile privind structura facultii; 
c) valideaz regulamentele de organizare i funcionare 
ale departamentelor facultii; 
d) avizeaz înainte de adoptare Regulamentele de 
organizare i funcionare ale colilor doctorale arondate Facultii; 
e) avizeaz candidaturile pentru funcia de decan al facultii: 
f) monitorizeaz activitatea decanului i aprob 
rapoartele anuale ale acestuia privind starea general a facultii. asigurarea calitii i respectarea eticii 
universitare la nivelul facultii; 
g) aprob repartizarea locurilor la concursul de admitere 
pe specializri i programe de studii i adopt , 
regulamentul de admitere al facultii; 
h) avizeaz programele de studii i planurile de învmânt la nivel de licen, masterat i doctorat: 
i) aprob propunerile deprutamentelor privind susinerea de activiti didactice în regim de plata cu ora; 
j) avizeaz comisiile de concurs implicate în desraurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 
didactice i de cercetare; 
k) avizeaz sau, dup caz, aprob constituirea unitilor 
autonome de cercetare/dezvoltare/inovare sau de prestri 
servicii în confonnitate cu prevederile legii i ale Cartei 
UBB, stabilete modalitile de funcionare a acestor uniti; 
1) avizeaz rezultatele concursurilor pentru ocuparea 
posturilor didactice i de cercetare din facultate , 
m) avizeaz propunerile de continuare a activitii 
cadrelor didactice care au împlinit vârsta de pensionare. 
(2) Consiliul facultii aplic principiile i normele de finanare fixate de ctre Senatul UBB i aprob bugetul 
general al facultii, la propunerea decanului. Consiliul 
poate rectifica bugetul, la diferite capitole, în cursul 
anului. 
(3) Consiliul facultii poate defalca bugetul facultii 
pe departamente. 
(4) Consiliul facultii fixeaz efectivul de burse pe 
programe i linii de studii . 
(5) Consiliul facultii stabilete strategia cooperrii 
academice intemaionale. propune acorduri de cooperare academic internaional, care trebuie s aib susinerea unitilor componente ale facultii. 
(6) Consiliul facultii avizeaz propunerile 
departamentelor pentru acordarea titlurilor de Doctor 
Honoris Causa al Universitii, de Socius/Socia Excellentia 
Meritorum, de Senator de Onoare al Universitii i de 
Profesor Emerit. 

5.2.1. Decanul 

13 



Art. 70. (1) Decanul reprezint facultatea, asigur 
conducerea facultii, organizarea activitii acesteia, 
concepe dezvoltarea strategic i sustenabil a facultii i aplic la nivelul facultii hotrârile rectorului, ale 
Consiliului de Administraie i ale Senatului UBB. 
(2) Decanul are atribuii i responsabiliti ce rezult 
din autonomia financiar, gestionând i executând 
bugetul facultii, ca parte integrant a bugetului UBB. 
În aplicarea hotrârilor Consiliului facultii referitoare 
la stabilirea bugetului i execuia bugetar la nivelul facultii i, dac este cazul, al departamentelor, 
decanul asigur coordonarea administrrii 
departamentelor de ctre directorii acestora, cu scopul i obligaia de a urmri realizarea sustenabil a 
obiectivelor i intereselor întregii faculti. 
(3) Eventualele neînelegeri sau conflicte de competen în materie administrativ între decan i 
directorii de departament se soluioneaz de ctre 
Consiliul facultii. 
(4) Decanul propune inmatricularea i exmatricularea studenilor facultii. 
(5) Decanul încheie acordurile cu alte faculti, semneaz 
foile matricole, diplomele i atestatele. 
(6) Decanul soluioneaz contestaiile depuse de ctre studenii examinai, pe baza raportului prezentat de 
cadrele didactice implicate. Rezultatele unui examen 
sau ale unei evaluri pot fi anulate de ctre decanul facultii numai atunci când se dovedete c acestea au 
fost obinute în mod fraudulos sau au fost înclcate 
prevederile Codului de etic i deontologie profesional (Anexa nr. 18). 

(7) Decanul este responsabil în faa rectorului, a 
Consiliului facultii i a Senatului UBB. 
(8) Decanul prezint Consiliului un raport anual 
privind starea facultii, incluzând referiri la asigurarea calitii i respectarea eticii universitare la nivelul facultii. Raportul se aduce la cunotina membrilor facultii. 
Art. 71. (1) Funcia de decan se ocup prin desemnare 
de ctre Rectorul UBB, pe baza unui concurs public. 
(2) La concurs pot participa cadre didactice 
universitare i cercettori din ar ori din strintate, 
potrivit prevederilor stabilite de Regulamentul pril•ind 

desemnarea în structurile i funciile de conducere din 

UBB. 

(3) Sunt eligibili pentru a participa la concursul public candidaii care, pe baza audierii în plenul Consiliului facultii, au primit avizul acestuia de participare la 
concurs. Avizarea candidaturilor se face prin vot direct i secret, cu majoritatea celor prezeni, cu condiia 
unui cvorum minim de 2/3 din membrii Consiliului. 
(4) În cazul în care nu au fost depuse sau. dup caz, 
avizate cel puin dou candidaturi, procedura de 
concurs se redeschide în vederea depunerii de alte/noi 
candidaturi. 
(5) Rectorul desemneaz persoana care va ocupa funcia de decan printr-o rezoluie rezumativ motivat, 

în urma parcurgerii unei proceduri de concurs stabilite 
prin Regulamentul privind desemnarea în structurile i fimciile de conducere din UBB. 

Art. 72. Decanul poate fi revocat din funcie de ctre 
Rectorul UBB, pentru motive întemeiate, dup 
consultarea Consiliului Facultii i un vot consultativ 
în Plenul Senatului. 

5.2.2. Prodecanii 

Art. 73. (1) Prodecanii îl sprijin i îl asist pe decan 
în exercitarea prerogativelor. 
(2) Prodecanii îi exercit atribuiile de conducere pe 
domenii specifice din activitatea facultii pe baza i 
în limitele delegrii de atribuii efectuat de decan, în 
confonnitate cu prevederile Regulamentului privind 

organizarea i funcionarea facultii. 
(3) Dac în cadrul unei faculti exist mai multe linii de 
studii, un prodecan va reprezenta liniile de studii 
nereprezentate de ctre decan. Prodecanul/prodecanii 
reprezentând liniile va fi ales/vor fi alei de ctre decan, 
dintre cei 3 candidai la funcia de prodecan desemnai de ctre cadrele didactice aparinând liniei/liniilor de studii 
respective. 
(4) Prodecanii sunt responsabili în faa Consiliului facultii i a decanului. 

Art. 74. (1) Decanul îi desemneaz prodecanii dup 
numirea sa de ctre rector, cu consultarea Consiliului facultii. Decanul poate desemna de la unu la ase 
prodecani în funcie de numrul studenilor i al 
liniilor de studii 
(2) Decanul poate oricând revoca i înlocui un 
prodecan, cu obligaia de a motiva opiunea sa în vederea asigurrii transparenei conducerii academice. 

5.3. Departamentul 

Art. 75. Departamentul este unitatea academic de baz a UBB, ce reunete i gestioneaz unul sau mai 
multe domenii de studii sau programe de studii i rspunde de funcionarea lor, în condiiile autonomiei 
universitare. 

Art. 76. (1) Departamentul se înfiineaz în funcie de 
programele de studii i de cercetare tiinific dintr-o 
facultate sau interdisciplinar din mai multe faculti, 
respectând criteriul de sustenabilitate financiar i cel 
de performan academic. 
(2) Fiecare departament elaboreaz regulamentul de 
organizare i funcionare al departamentului, care precizeaz componena. competenele i relaiile cu 
organismele superioare de conducere, structurile 
departamentului i atribuiile acestora. Regulamentul 
este supus validrii Consiliului Facultii. 
(3) Înfiinarea departamentului trebuie s aib în 
vedere: 

14 



a) asigurarea calitii procesului didactic i 
competitivitatea pe plan didactic, tiinific i 
tehnologic; 
b) infrastructura necesar pentru personalul didactic, 
didactic-auxiliar i de cercetare; 
c) secretariat propriu; 
d) s poat susine programe de studii la toate 
nivelurile. 
(4) Departamentele se arondeaz, de principiu, la o 
facultate titular. Departamentele transversale i 
pluridisciplinare sunt organizate în cadrul facultii cu contribuia cea mai mare la structura departamentului 
sau în cadrul unor structuri de tipul institutelor de 
studii avansate în tiin i tehnologie, în subordinea 
Rectorului, similare facultii. 
Art. 77. (1) Cadrele didactice de la o linie de studii 
dintr-o facultate sau din mai multe faculti se pot 
organiza în departamente. 
(2) Cadrele didactice de la o linie de studii pot 
constitui un departament împreun cu celelalte linii de 
studii din facultate. 
(3) Persoanele aparinând liniilor de studii pot opta 
pentru integrarea în oricare dintre departamentele facultii, numai în cadrul procesului de 
organizare/reorganizare a departamentelor. 

Art. 78. În funcie de specificul activitii didactice i 
de cercetare, departamentele pot constitui centre, 
laboratoare de cercetare sau alte tipuri de uniti, 
inclusiv prin cooperarea cu alte entiti. 
Art. 79. Structura academic a departamentului 
cuprinde: 
a) plenul departamentului; 
b) colectivul departamentului; 
c) consiliul departamentului; 
d) directorul de departament. 

Art. 80. (1) Din Plenul departamentului fac parte toate 
cadrele didactice i/sau de cercetare angajate cu 
contract individual de munc pe perioad nedeterminat sau determinat, membre ale 
departamentului. 
(2) Colectivul departamentului este fonnat din toate 
cadrele didactice i/sau de cercetare angajate cu 
contract individual de munc pe perioad nedeterminat. 
(3) Cercettorii membri ai unui departament se pot pronuna exclusiv cu privire la aspectele care vizeaz 
cercetarea, nu i la cele didactice. 
(4) Prin vot, colectivul departamentului poate infinna 
o decizie luat de Consiliul departamentului sau de 
Directorul de departament. 

Art. 81. (1) Consiliul departamentului, în care 
directorul de departament este membru de drept, realizeaz coordonarea operativ a departamentului. 

(2) Consiliul departamentului se compune din 3-7 
membri, inclusiv directorul de departament, potrivit 
regulilor de reprezentare i regulamentului de 
organizare i funcionare al departamentului, cu 
respectarea reprezentativitii programelor de studiu 
sau a specializrilor. 
Art. 82. (1) Membrii Consiliului departamentului sunt alei prin vot direct i secret. 
(2) Un membru al Consiliului departamentului poate fi 

revocat la propunerea Directorului departamentului sau a 
1/3 dintre membrii colectivului departamentului, cu votul majoritii membrilor acestuia. 

5.3.1. Directorul de departament 

Art. 83. Conducerea operativ a departamentului este asigurat de Directorul de departament. 

Art. 84. (1) Directorul de departament rspunde de 
planurile de învmânt, statele de funciuni, asigur 
acoperirea cu specialiti a tuturor posturilor, face 
propuneri de colaboratori externi, propune Consiliului facultii efectivul de locuri la admitere, propune noi specializri, se preocup de dotarea spaiilor de învmânt i cercetare, propune cooperan cu 
departamentele de profil din alte universiti. 
(2) Directorul de departament rspunde de 
managementul cercetrii, al calitii i de 
managementul financiar, confonn repartizrii 
bugetului stabilit la nivelul facultii. 
(3) Directorul convoac plenul departamentului de cel puin 3 ori în fiecare semestru, în edin ordinar, în 
care se analizeaz starea departamentului activitatea desfurat i proiectele de dezvoltare. De asemenea, 
directorul de departament convoac plenul sau 
colectivul departamentului ori de câte ori programele 
didactice, de cercetare/dezvoltare/inovare, 
managementul academic i financiar o solicit. 
Art. 85. (1) Directorul departamentului organizeaz 
selectarea personalului didactic i de cercetare asociat 
în condiiile prevzute de lege i propune Consiliului facultii angajarea precum i încetarea relaiilor 
contractuale cu persoanele respective. 
(2) Directorul departamentului poate propune 
acordarea unor premii sau distincii membrilor 
departamentului. 

Art. 86. (1) Sunt eligibili pentru a candida la funcia 
de director de departament numai membrii 
departamentului cu drept de vot. 
(2) Directorul de departament este ales prin votul 
universal, direct i secret al personalului titular al 
departamentului. 
(3) Alegerile sunt valabil organizate dac la scrutin particip un cvorum de cel puin 2/3 dintre membrii 
departamentului cu drept de vot, fiind aleas în funcie 
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persoana care a întrunit majoritatea voturilor 
exprimate. 

Art. 87. (1) Directorul de departament poate fi revocat 
din funcie dac nu-i îndeplinete obligaiile ce decurg 
din funcia ocupat i din programul managerial 
asumat, precum i în orice alte situaii prevzute de 
lege. 
(2) Revocarea din funcia de director de departament se 
face de ctre Senat, prin vot secret, la propunerea scris a 
cel puin 1/2 din membrii departamentului, cu avizul 
Consiliului facultii. 
5.4. Extensia universitar 
Art. 88. (1) Extensia universitar se organizeaz prin 
arondarea la cel puin o facultate. 
(2) Funcionarea extensiei este stabilit de Regulamentul 

de funcionare al extensii/ar universitare (Anexa nr. 15). 

(3) În cazul extensiilor în cadrul crora funcioneaz mai 
multe specializri, directorii sunt alei de ctre cadrele 
didactice titulare care au majoritatea orelor din norma didactic la extensia respectiv i de ctre cercettorii afereni extensiei. Pot candida doar persoanele care au 
drept de vot pentru alegerea directorului extensiei. 
(4) Principiile de organizare i de fi.mcionare multicultural a 
UBB, pe linii de studii în limba român, maghiar i german se aplic i la nivelul extensii lor universitare. 

5.5. Secretariatele UBB 

Art. 89. Activitatea de secretariat în UBB se desraoar 
prin Secretariatul general al UBB, Secretariatul 
senatului, Secretariatele facultilor i Secretariatele 
extensiilor din teritoriu. 

Art. 90. (1) Secretariatul general al UBB este 
organizat pe liniile de studii român, maghiar i german cu personal distinct, conform Organigramei 
aprobate de Consiliul de Administraie . 
(2) Secretariatul general al UBB cuprinde birouri i 
oficii. Ele funcioneaz dup reglementri elaborate 
de ctre Consiliul de Administraie i sunt 
subordonate prorectorilor de resort, din punct de 
vedere funcional, respectiv Rectorului, din punct de 
vedere organizatoric. 

Art. 91. Secretariatul Senatului servete activitii 
Senatului UBB, se subordoneaz preedintelui 
Senatului UBB i Secretarului general al UBB. 

Art. 92. Secretariatele facultilor, ale departamentelor i ale extensiilor din teritoriu sunt organizate, dup caz. 
pe liniile de studii român, maghiar, german, cu 
personal distinct, confonn organigramei. 

Art. 93. (1) Întregul personal secretarial din UBB este 
angajat prin concurs, pe baza competenelor 

profesionale necesare pentru poziia vizat. 
(2) În funcie de resursele bugetare i extrabugetare 
disponibile, departamentele pot angaja secretari de 
departament, cu norm complet sau parial. 
(3) Secretarul de departament prevzut la alin. (2) este 
subordonat directorului de departament i secretarului ef al facultii. 
Art. 94. Secretarul general al UBB, secretarul Senatului i secretarii efi ai facultilor formeaz Colegiul 

secretariat care se întrunete periodic i asigur 
coordonarea activitii secretari ale. 

Art. 95. (1) Secretarul general (secretarul ef) al UBB 
conduce Secretariatul general i este subordonat direct 
Rectorului. 
(2) Atribuiile secretarului general al UBB sunt: 
a) coordoneaz activitii secretariatului general al Universitii, secretariatelor decanatelor i ale 
extensiilor; 
b) conduce reuniunile Colegiului secretariat; 
c) reprezint UBB, pe linie de secretariat în relaiile cu 
serviciile ministerului de resort sau cu alte instituii; 
d) asigur respectarea prevederilor legale în activitatea secretarial; 
e) asigur rectorului i prorectorilor documentele i 
datele necesare lurii deciziilor; 
t) particip la reuniunile Biroului Consiliului de Administraie, ale Consiliului de Administraie i ale 
Senatului; 
g) preia actele provenite din afara UBB i transmite 
diferitelor compartimente sarcini de serviciu, din partea 
rectorului i prorectorilor; 
h) supune aprobrii rectorului msuri menite s 
amelioreze activitatea secretarial. 

(3) Secretarul general are în subordine secretarii generali adjunci care reprezint liniile de studii, altele decât cea 
din care provine secretarul general. 

Art. 96. (1) Secretariatul facultii este condus de 
secretaml ef, cu atribuii similare secretarului general. 
(2) Liniile de studii vor fi reprezentate în secretariatul facultii prin secretari proprii. 

5.6. Direciile, structurile i serviciile UBB 

Art. 97. Activitile administrative i 
tehnico-economice ale UBB, juridice, de cooperri internaionale i alte activiti nedidactice, sunt 
asigurate de ctre direciile, structurile i serviciile 
UBB, confonn organigramei (Anexa nr. 16). 

Art. 98. (1) În funcie de dinamica dezvoltrii instituionale, Senatul UBB aproba înfiinarea de noi direcii, precum i reorganizarea celor existente. 
(2) La extensii funcioneaz personal administrativ în 
subordinea directorului de extensie. 
(3) Toate funciile de conducere administrativ se 
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ocup prin concurs public. 

5.7. Directorul general administrativ 

Art. 99. (1) Directorul general administrativ este 
managerul economico-administrativ al Universitii i în 
calitate de membru al echipei de conducere are 
responsabilitatea total în ceea ce privete eficiena 
compartimentelor administrative. 
(2) În competenta sa intr coordonarea activitii 
acestor servicii; valorificarea, conservarea, dezvoltarea i îmbogirea patrimoniului; cumularea i fluidizarea 
capitalurilor, a investiiilor; echilibrarea bugetului; 
promovarea unei politici de atragere a resurselor 
extrabugetare, investirea i valorificarea lor eficient; 
conservarea bazei materiale a Universitii, reparaii, construcii, întreinere; dezvoltarea parcului propriu de 
transport; rezolvarea problemelor sociale, identificarea 
unor noi surse de finanare extrabugetare. 
(3) Directorul general administrativ rspunde în faa 
Rectorului i a Senatului. 
(4) Directorul general administrativ, directorii generali adjunci, directorii de direcii i conductorii serviciilor i birourilor administrative nu pot cumula aceste funcii 
cu funciile de conducere academic i calitile prevzute la art. 46 i art. 56 din prezenta Cart. 
5.8. Administratorul ef de facultate 

Art. 100. (1) Administratorul ef de facultate rspunde 
de buna funcionare administrativ i financiar a facultii, fiind sub autoritatea Consiliului facultii i 
subordonat direct decanului i directorului general 
administrativ, confonn regulamentului propriu al facultii. 
(2) Administratorul ef de facultate are obligaia de a iniia i desîaura activiti care vizeaz eficientizarea gestionrii resurselor i patrimoniului facultii i obinerea de resurse suplimentare din finanare extrabugetar. 
(3) Administratorul ef de facultate are obligaia de a 
întocmi evidena veniturilor i cheltuielilor facultii. 
inclusiv la nivelul departamentelor. 
(4) Cu acordul Consiliului facultii, funcia de 
administrator ef poate fi cumulat cu cea de secretar ef . 

Capitolul VI. RESURSELE UMANE 

Art. 101. Potrivit legii, comunitatea universitar este constituit din studeni, personal didactic i de cercetare i personal didactic i de cercetare auxiliar. 

Art. 102. (1) Politica resurselor umane este parte a 
autonomiei universitare. 
(2) Principiile de recrutare i organizare a resurselor 
umane pentru a îndeplini cerinele de calitate a 
personalului corespunztoare unei universiti de 

cercetare avansat i educaie sunt prevzute în 
Politica de resurse umane a UBB. 
(3) Politica de ocupare a posturilor didactice i de 
cercetare se întemeiaz pe valorizarea competenei 
profesionale, a excelenei tiinifice i didactice, precum i pe respectarea normelor de etic i deontologie profesional. 
6.1. Personalul didactic i de cercetare 

Art. 103. Posturile didactice i de cercetare se ocup 
prin concurs public, în funcie de necesiti i de 
resursele financiare, în confonnitate cu Metodologia 

privind ocuparea posturilor didactice i de cercetare in 

UBB. 

Art. 104. Departamentele pot angaja, pentru susinerea activitilor pe care le gestioneaz, personaliti ale tiinei. culturii sau ali specialiti, în calitate de cadre 
didactice i/sau de cercetare asociate. 

Art. 105. (1) Meninerea pe post didactic sau de cercetare 
este condiionat de performanele tiinifice i didactice, 
precum i de comportamentul academic i, în general, de 
respectarea celorlalte valori ale Universitii 
(2) Posturile didactice se rezerv persoanelor care 
îndeplinesc funcii publice i de demnitate public, 
conform legislaiei, pe perioada îndeplinirii acestora. 
Aceste persoane pot cumula funciile specificate cu 
cele didactice sau de cercetare, îns nu i cu funciile 
de conducere. 
(3) De asemenea, se rezerv posturile cadrelor 
didactice i de cercetare care destaoar activiti de 
profil în strintate, pe baza unor contracte, acorduri 
sau convenii guvernamentale sau inter-universitare. 

Art. 106. (1) Activitatea cadrelor didactice este evaluat periodic, inclusiv de ctre studeni, pe baza 
unei metodologii specifice adoptate de Senat. 
(2) Activitatea de cercetare face parte integrant din 
norma universitar. 
(3) Nu pot fi meninui în funcii didactice sau de 
cercetare acei salariai care timp de trei ani consecutivi 
nu au avut contribuii tiinifice, artistice sau spm1ive 
relevante, prin prisma criteriilor adoptate de 
Universitate pentru fiecare domeniu. 
(4) Activitatea desfurat de cadrele didactice i cercettori în structurile de conducere sau consultative 
ale Universitii este luat în considerare la evaluarea anual. 
Art. 107. UBB poate asigura semestru sau an sabatic, 
în funcie de disponibilitile financiare ale 
departamentului sau facultii implicate. Obligaiile 
persoanei care beneficiaz de aceste drepturi sunt 
stabilite prin regulament aprobat de Senat. 

Art. 108. Senatul UBB poate decide, pe baza unei 
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metodologii specifice, continuarea activitii dup 
împlinirea vârstei de pensionare, în cazul profesorilor 
universitari care sunt membri ai Academiei Române, ai 
academiilor europene de tiin, precum i al 
profesorilor universitari care indeplinesc criteriile de performan tiinific, didactic, profesional, stabilite 
de Senat. 

Art. 109. (1) Pe durata angajrii, cadrele didactice i 
de cercetare au obligaia de fidelitate fa de 
Universitate, care const în obligaia de loialitate i cea 
de ne-concuren. 
(2) Susinerea de activiti didactice sau de 
cercetare/dezvoltare/inovare în cadrul altor universiti 
sau instituii de cercetare, rar aprobarea Senatului 
UBB, constituie abatere disciplinar grav. 
Art. 110. (1) Politicile de etic universitar ale UBB se întemeiaz pe urmtoarele principii fundamentale: 
libertate academic, competen i profesionalism. 
integritate, onestitate intelectual, colegialitate, 
loialitate. dreptate i echitate, nediscriminare i 
egalitate de anse, responsabilitate. 
(2) Politicile de etic universitar, abaterile de la etica i deontologia vieii academice, precum i de la buna conduit în cercetarea tiinific sunt prevzute în 
Codul de etic i deontologie profesional, aprobat de 
Senatul Universitii. 
6.2. Personalul tehnico-administrativ i didactic 

auxiliar 

Art. 111. (1) Personalul tehnico-administrativ este format 
din angajaii UBB care asigur buna desfurare a activitilor didactice sau de cercetare/dezvoltare/inovare 
propriu-zise. Încadrarea i salarizarea acestui personal se 
tace prin direcia general-administrativ. 
(2) Personalul didactic auxiliar al facultilor, 
departamentelor, extensiilor universitare, institutelor i 
centrelor de cercetare/dezvoltare/inovare cuprinde 
personal de specialitate cu studii superioare. care asigur 
suportul în vederea desfurrii în bune condiii a 
procesului educaional. a activitii de 
cercetare/dezvoltare/inovare, a relaiilor cu studenii, cu 
mediul economic i social. Departamentele i facultile 
pot angaja personal didactic auxiliar i personal auxiliar 
suplimentar, în funcie de necesitile des~urrii unei 
bune activiti i de resursele financiare suplimentare 
disponibile, 

Capitolu1 VII. STUDIILE UNIVERSITARE 

Art. 112. (1) Universitatea Babe-Bolyai asigur învmânt la toate ciclurile de calificare universitar: licen, master, doctorat, conform legii i regulamentelor 
proprii. 

(2) Studiile la nivel de licen i masterat sunt 
reglementate prin Regulamentul privind activitatea profesional a studentilor (nivel licen i master la 
UBB în baza sistemului de credite transferabile) aprobat 
de ctre Senatul UBB (Anexa nr. 11). 

(3) Organizarea studiilor la nivel de doctorat este reglementat prin Regulamentul Universit{ii Babe-Bo(vai privind organizarea i functionarea 

studiilor universitare de doctorat (Anexa nr. 19). 

Art. 113 Universitatea încurajeaz implementarea de 
programe cu dubl diplom sau diplom comun, 
organizate prin cooperri inter-universitare. 

Art. 114. UBB organizeaz, cursuri de perfecionare, de 
recalificare, de reconversie profesional, postuniversitare i de formare continu. 
Art. 115. Planurile de învmânt se adapteaz criteriilor funcionale ale universitilor de performan i se coreleaz cu activitatea de cercetare a departamentelor i 
cu cerinele de pe piaa muncii. 

Art. 116. Politica lingvisticii a UBB aplic principiile 
agreate la nivel internaional (Anexa nr. 9). 

Art. 117. Competenele de comunicare într-o limb de circulaie internaional condiioneaz admiterea la toate 
programele de masterat i doctorat, precum i înscrierea 
la concursurile pentru ocuparea de posturi didactice i de 
cercetare. 

Art. 118. Pregtirea psiho-pedagogic i metodic sunt 
asigurate conform reglementrilor legale în vigoare. 

Art. 119. (1) Studiile universitare de doctorat sunt 
organizate i coordonate de ctre Institutul de studii 

doctorale (IOSUD) pe baza legislaiei i a 
regulamentului propriu, aprobat de ctre Senatul UBB. 
(2) Aceste studii se realizeaz în cadrul colilor 
doctorale prin programe de studii universitare de 
doctorat. 
(3) Tezele de doctorat se pot redacta în limbile român, maghiar, german sau în alt limb de circulaie internaional. 
Art. 120. Studiile universitare de doctorat se pot 
organiza i în cotutel, caz în care studentul-doctorand îi desfoar activitatea sub îndrumarea concomitent 
a doi conductori de doctorat, în baza unui acord intrai inter-universitar. 

Art. 121. (1) Formarea continu i educaia pe tot 
parcursul vieii sunt preocupri importante ale UBB. 
(2) Formarea continu, învmântul la distan i cu frecven redus se desfoar în cadrul Centrului de 

formare continu, învfmânt la distant i cu .frecven redus (C.FC.ID.FR.), a crui funcionare este 
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reglementat printr-un regulament propriu (Anexa nr. 
20). 

Capitolul VIII. STUDENII 
Art. 122. (1) Admiterea la programele de studii la nivel licen i master se realizeaz în baza unui regulament 
aprobat de ctre Senat, cu cel puin 6 luni înaintea 
concursului de admitere. 
(2) Admiterea se face pe linii de studii, confonn 
prevederilor legale. 

Art. 123. (1) Contractul de studii este actul încheiat 
confonn legii între student i Rectorul UBB la începutul fiecrui ciclu de studii. 
(2) Contractul anual de studii este actul încheiat între 
student i Rectorul UBB prin care studentul se înscrie la 
cursurile obligatorii, opionale i facultative. 

Art. 124. (1) UBB promoveaz o evaluare obiectiv a studenilor, axat pe cunotinele i competenele 
dobândi te în cadrul activitilor din timpul semestrului. 
(2) Evaluarea este parte a procesului de învmânt i 
are rol fonnativ. 

Art. 125. Prin promovarea unei discipline, adic prin obinerea notei minime 5 (cinci) sau a calificativului 
"admis", studenii obin creditele alocate acelei 
discipline prin planul de învmânt. 
Art. 126. Frauda sau tentativa de fraud la examene se sancioneaz cu exmatricularea. 

Art. 127. Studenii cuprini în activiti artistice sau 
sportive de prestigiu, cei care au participat la programe 
de mobiliti internaionale ale UBB ori alte mobiliti 
academice intema~onale, precum i studenii care au o situaie medical grav au posibilitatea de a solicita 
,.sesiune deschis''. 
Art. 128. UBB accept prin mobilitate definitiv 
(transfer) studeni de la alte universiti, în condiiile 
stabilite de ctre Senat. 

Art. 129. (1) Studenii sunt reprezentai, în condiiile 
legii, în structurile decizionale i consultative din 
universitate. 
(2) La reuniunile structurilor care, potnVIt reglementrilor în vigoare, nu au membri desemnai din 
rândul studenilor, pot fi invitai reprezentani ai acestora, 
în confonnitate cu prevederile regulamentului de 
organizare i funcionare al respectivei structuri. 
(3) Reprezentanii studenilor din Senatul UBB sunt alei 
prin vot universal, direct i secret în cadrul circumscripiilor electorale stabilite de ctre Senat. 
(4) Modalitatea de alegere i atribuiile reprezentanilor studenilor sunt precizate în regulamentul privind 

alegerea reprezentanilor studenilor din Universitatea Babe-Bolyai i statutul studentului din Universitatea Babe-Bolyai (Anexa nr. 21). 

Art. 130. (1) Consiliul Studenilor din UBB este 
singura entitate oficial de reprezentare a studenilor 
din UBB, care funcioneaz în baza regulamentului de 
organizare i funcionare propriu. 
(2) Consiliul Studenilor din UBB cuprinde în 
structura sa Plenul Consiliului i Consiliul Extins. 
Plenul Consiliului este alctuit din studenii senatori i studenii cancelari ce reprezint toate facultile, liniile 
de studii i doctoranzii. Consiliul extins cuprinde, pe lâng membrii Plenului, ceilali studeni reprezentani 
(de grup, de serie, de an i din consiliile facultilor). 
(3) Activitatea Consiliului Studenilor din UBB 
presupune promovarea drepturilor i intereselor studenilor, atât a celor de ordin academic, instituional, cât i a celor de natur extra-curricular. 
(4) Consiliul studenilor din UBB se implic în 
elaborarea regulamentelor i colaboreaz cu Rectorul, 
prorectorii, Consiliul de Administraie, Senatul i organizaiile studeneti legal constituite în UBB, 
pentru rezolvarea problemelor referitoare la activitatea i viaa studenilor UBB. 
(5) Structura, organizarea, atribuiile i funcionarea 
Consiliului Studenilor din UBB se stabilesc prin 
Regulamentul privind organizarea i .fimc{ionarea 

Consiliului Studenilor din UBB (Anexa nr. 22) în 
confonnitate cu prevederile legii i cele ale Statutului 
Studentului. 

Art. 131. (1) Statutul studentului dezvolt i detaliaz 
drepturile, libertile i obligaiile studenilor, pe baza 
prevederilor din Codul drepturilor i obligaiilor 
studentului. Statutul studentului se aprob de ctre 
Senatul UBB. 
(2) Universitatea monitorizeaz respectarea în 
universitate a reglementrilor privind drepturile i obligaiile studenilor. 
(3) Consiliul Sh1denilor din Universitate i organizaiile st11deneti legal constituite elaboreaz anual un raport 
privind respectarea prevederilor cuprinse în Cart i în 
Statutul studentului din UBB. Rap01tul se prezint 
Senatului i se face public dup dezbaterea acestuia. Pe 
baza raportului, Rectorul elaboreaz un plan de msuri, 
menit s remedieze eventualele deficiene semnalate. 

Art. 132. (1) UBB sprijin 
cercetarea/dezvoltarea/inovarea studenilor. performana i 

în activitatea 

(2) UBB sprijin activitile de voluntariat, educative, tiinifice. artistice i sportive ale studenilor. 
Art. 133. Bursele studeneti sunt acordate în 
conformitate cu Regulamentul de burse. 

Art. 134. (1) Repartizarea locurilor în cminele 
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studeneti se face potrivit Regulamentului de cazare. 

(2) Cminele studeneti sunt uniti în proprietatea sau folosina UBB i funcioneaz potrivit Regulamentului 

de organizare ifunc(ionare a cminelor studeneti. 
Art. 135. Bazele de învmânt i 
cercetare/dezvoltare/inovare dispun de spaii de cazare 
pentru personalul i studenii UBB aflai în procesul de 
instruire de specialitate, precum i pentru personalul de 
cercetare i studenii din alte instituii de învmânt , pe baz de reciprocitate 

Art. 136. Cantinele i restaurantele sunt uniti ale UBB, 
cu regulament propriu de funcionare. 
Art. 137. Organizarea, administrarea i funcionarea 
întregii activiti didactice în domeniul sportului studenesc, amator i de performan, se desfoar în 
Parcul sportiv "Dr. Iuliu Haieganu", precum i în alte 
locuri impuse de specificul activitii didactice (sli de 
sport din alte cldiri ale UBB, ale altor instituii, bazine 
de înot, pârtii de schi etc.). 

Capitolul IX . CERCETAREA TIINIFIC, 
DEZVOLTAREA I INOVAREA 

9.1. Cercetarea tiinific 
Art. 138. Universitatea Babe-Bolyai este o 
Universitate comprehensiv de cercetare avansat i educaie. Confonn misiunii asumate, cercetarea tiinific este o component fundamental în 
activitatea UBB. 

Art. 139. Activitatea de cercetare, dezvoltare i inovare 
în UBB cuprinde: 
a) cercetarea (fundamental i aplicativ); 
b) dezvoltarea (generarea de produse i servicii 
prototip-inovative ); 
c) inovarea i implementarea în mediul socio
economic a serviciilor i produselor inovative. 

Art. 140. (1) La propunerea Consiliului de Administraie, cu avizul Consiliului tiinific, Senatul adopt, o dat la patru ani, Strategia Universitii în 
cercetarea, dezvoltarea i inovarea tiinific (Anexa nr. 

23). 
(2) Strategia prevede prioritile de 
cercetare/dezvoltare/inovare, obiectivele majore ale activitii de cercetare tiinific, precum i mijloacele de 
îndeplinire a acestor obiective, în vederea atingerii unui 
nivel de excelen. Strategia ine seama de potenialul tiinific existent. de prioritile strategice ale universitii i de direciile de dezvoltare pe plan naional i internaional i respectarea normelor de etic. 

Art. 141. Activitatea de cercetare/dezvoltare/inovare reprezint un criteriu de eligibilitate i ierarhizare la 
concursul pentru ocuparea posturilor didactice i de 
cercetare, precum i criteriul fundamental pentru 
evaluarea periodic a cadrelor didactice i cercettorilor. 
Art. 142. (1) Studenii particip, sub coordonarea 
cadrelor didactice i cercettorilor, la activitatea de 
cercetare/ dezvoltare/inovare. 
(2) Studenii angajai în activitatea de 
cercetare/dezvoltare/inovare pot fi sprijinii prin alocarea 
unor sume din proiectele de cercetare i prin acordarea 
de burse. 

Art. 143. (1) UBB aplic criterii i standarde de 
evaluare a cercetrii tiinifice adecvate fiecrui 
domeniu, bazate pe principii de calitate i excelen 
general acceptate la nivel internaional. 
(2) UBB promoveaz cooperarea tiinific în cadrul 
programelor naionale i internaionale . 
Art. 144. Veniturile obinute se utilizeaz în funcie de 
profilul specific al fiecrei activiti de 
cercetare/dezvoltare/inovare. 

Art. 145. Personalul implicat în activiti de 
cercetare/dezvoltare/inovare are, în limita resurselor de 
care dispune, autonomie i responsabilitate personal 
în realizarea achiziiilor publice i a gestionrii 
resurselor necesare derulrii proiectelor, cu respectarea reglementrilor în vigoare. 

Art. 146. UBB sprijin cadrele didactice i cercettorii 
cu activitate tiinific relevant, prin salarial corespunztoare performanelor 
granturi ori mobiliti de studii 
cercetare/ dezvo 1 tare/inovare. 

stimulare tiinifice, 
sau de 

Art. 147. (1) Programele postdoctorale de cercetare avansat sunt programe destinate persoanelor care au obinut o diplom de doctor în tiine i care doresc s se perfecioneze. 
(2) Aceste programe au o durat de minimum un an i 
pot fi finanate de ctre Universitate sau de ctre entiti 
din mediul socio-economic. 
(3) Programele postdoctorale de cercetare avansat se desfoar în cadrul unei coli doctorale/uniti de 

cercetare pe baza planului de cercetare propus de cercettorul postdoctoral i aprobat de consiliul colii 
doctorale/consiliul stiintific al unitii de cercetare . 
(4) Admiterea la programe postdoctorale se face pe baza 
unei metodologii aprobate de Senat. 
(5) Cercettorii postdoctorali pot fi încadrai de ctre 
UBB cu contract de munc pe durat determinat. 
Art. 148. UBB organizeaz manifestri tiinifice (conferine, simpozioane, con gre se naionale i internaionale) i faciliteaz contacte pentru 
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promovarea cercetrii i creterea impactului 
rezultatelor acesteia. 

Art. 149. Universitatea ine evidena rezultatelor cercetrii într-o baz de date dedicat. 
Art. 150. (1) La UBB, cercetarea tiinific se desraoar 
independent sau în uniti de 
cercetare/dezvoltare/inovare (colective/laboratoare, 
centre, institute). 
(2) Unitile de cercetare/dezvoltare/inovare se organizeaz, dup caz. la nivelul Universitii, cu 
aprobarea Senatului, dup obinerea avizului Consiliului tiinific, sau la nivelul facultii ori departamentului, 
potrivit unei metodologii aprobate de Senat. 
(3) Unitile de cercetare/dezvoltare/inovare pot avea în componen cadre didactice, cercettori , studeni i 
personal tehnic, angajai pe durat dete1minat sau nedeterminat. 
(4) Unitile de cercetare/dezvoltare/inovare pot avea 
buget propriu. Ele pot fi finanate din bugetul UBB sau 
prin din surse proprii. Pentru finanarea activitii de 
cercetare/dezvoltare/inovare, departamentele, facultile, unitile autonome de cercetare/dezvoltare/inovare se pot 
asocia cu organisme, instituii , centre de cercetare, 
companii din ar i strintate, pe baz de acorduri sau 
contracte. 
(5) Unitile de cercetare/dezvoltare/inovare desfoar 
preponderent cercetare tiinific i/sau 
dezvoltare/inovare, dar pot asuma i activiti didactice. 

Art. 151. Unitile de cercetare/dezvoltare/inovare sunt 
evaluate periodic, pe baza unei metodologii aprobate de ctre Senat. 

Art. 152. (1) În UBB pot funciona uniti de consultan, transfer tehnologic, microproducie i prestri servicii. Acestea reunesc cadre didactice, cercettori, studeni i personal nedidactic. 
(2) Aceste uniti îi susin activitatea prin autofinanare. 
(3) Unitile menionate la alin. (1) se organizeaz i funcioneaz în baza unui regulament aprobat de Senat. 

Art. 153. (1) UBB se poate asocia cu societi de consultan, de producie sau de servicii, pentru 
valorificarea potenialului i rezultatelor cercetrii 
proprii. 
(2) UBB poate contribui la constituirea capitalului social 
al societilor tonnate prin asociere. 

Capitolul X. ASIGURAREA CALITII 
Art. 154. UBB desfoar o aciune explicit i sistematic pentru asigurarea calitii i, prin aceasta, 

pentru manrea atractivitii i competitivitii UBB. Aceast aciune este parte a unui învmânt 
performant i are în vedere urmtoarele direcii: 
a) dezvoltarea sistemului de management al calitii 
în UBB, a criteriilor i metodologiei de evaluare i 
auditare a acestuia în scopul îmbuntirii activitilor; 
b) stabilirea explicit a obiectivelor UBB privind 
asigurarea calitii prin strategii i planuri operaionale; 
c) evaluarea i acreditarea intern i extern a 
programelor de studii; 
d) evaluarea corpului academic de ctre studeni, 
colegi, respectiv de ctre conducerea depat1amentelor i a UBB, sub aspectul calificrii i competenei 
profesionale, precum i al abilitilor didactice; prezena unui feed-back în relaia cu angajatorii i 
adaptarea programelor în raport cu cerinele pieei 
muncn; 
e) prezena unui feed-back în relaia cu angajatorii i 
adaptarea programelor în raport cu cerinele pieei 
muncii; 
f) urmrirea sistematic a inseriei absolvenilor pe piaa muncii; 
g) prezena unui feed-back continuu în relaia cu studenii i disponibilitatea de a prelua sugestii, 
propuneri, critici din partea acestora; 
h) asigurarea calitii infrastructurii sub aspectul dotrii spaiilor de învmânt, a bibliotecilor, 
laboratoarelor, facilitilor sportive i de recreere i a cminelor studeneti ; 
i) auditarea sistematic a modului de folosire a 
resurselor umane i materiale; 
j) creterea competitivitii în cercetarea tiinitic 
potrivit criteriilor internaionale de evaluare a produciei tiinifice; 
k) evaluarea modului în care UBB genereaz inovaie în tiin, tehnologie, cultur. art, organizarea societii etc. 

Art. 155. (1) Îmbuntirea activitii prin raportare la 
coordonatele artate în art. 154 este urmrit continuu, 
prin structuri specifice create la nivelul UBB, al facultilor i al departamentelor. 
(2) Activitile privind asigurarea calitii sunt 
coordonate de structura specific a UBB creat în acest 
scop i descris în Manualul asigurrii calitii în UBB 
(Anexa nr. 24). 

Capitolul XI . FINANAREA 
11.1. Bugetul Universitii i execuia lui 

Art. 156. (1 ) Finanarea UBB se realizeaz din: 
a) fonduri alocate de la bugetul de stat, pe baza 
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contractelor încheiate cu ministerul de resort; 
b) venituri proprii; 
c) alte surse, potrivit legii. 

(2) Toate fondurile de finanare ale UBB sunt 
considerate venituri proprii. Fondurile se constituie în 
conturi la Trezoreria stahllui i la bnci comerciale. 

Art. 157. Facultile. departamentele, institutele i unitile acestora gestioneaz resursele de asemenea manier, încât s asigure salarizarea personalului 
didactic, de cercetare i didactic auxiliar, precum i 
acopenrea consumurilor materiale necesitate de 
organizarea i desfurarea procesului de învmânt, 
respectiv de cercetare/dezvoltare/inovare, precum i de 
administrarea lui. Pe seama aceleiai finanri, facultile, departamentele, unitile acestora îi acoper i cheltuieli de deplasare. 

Art. 158. La finanarea cheltuielilor de personal se ine 
seama de legislaia în vigoare i de hotrârile Senatului 
UBB privind principiile generale de salarizare în UBB. 

Art. 159. În considerarea principiului transparenei i al gestionrii eficiente a resurselor, evidena veniturilor i 
cheltuielilor se va realiza i la nivel de departamente, 
institute i uniti, chiar dac nu s-a decis defalcarea 
bugetului la nivelul acestor structuri. 

Art. 160. Execuia bugetar anual a UBB se face public. 
11.2. Fondurile alocate de la bugetul de stat 

Art. 161. Resursele alocate de la bugetul de stat pe baz 
de contract cuprind: 
a) finanarea de baz; 
b) finanarea complementar; 
c) finanarea granturilor doctorale; 
d) finanarea suplimentar; 
e) realizarea de obiective de investiii; 
t) dezvoltarea instituional (sume alocate pe baz competiional); 
g) burse i alte sume pentru protecia social a studenilor. 

11.3. Venituri proprii 

Art. 162. UBB realizeaz venituri: 
a) contracte de cercetare/dezvoltare/inovare; 
b) contracte cu finanare extern, altele decât cele de 
cercetare; 
c) venituri provenite din închirierea spaiilor sau din 
transmiterea folosinei altor bunuri ale Universit~i; 
d) sponsorizti i donaii din partea unor persoane fizice sau 
juridice; 
e) încasri obinute din prestrile de se1vicii oferite de unitile UBB; 
t) încasri ale regiei de cmin; 

g) încasri obinute din activiti de consultan i expertiz; 
h) taxe de admitere, de colarizare i de finalizarea studiilor, 
taxe universitare, taxe practicate de centre i institute 
percepute potrivit legii i hotrârilor Senatului UBB; 
i) tarife administrative stabilite prin hotrâri ale Senatului 
UBB; 

Art. 163. Taxele de colarizare se stabilesc pornind de la 
nivelul costurilor reale, în corelaie cu finanarea de baz acordat pentru un student bugetat. 

Art. 164. Tarifele de administraie se dimensioneaz 
pornind de la nivelul cheltuielilor curente i în corelaie 
cu preurile practicate pe piaa concurenial 
Art. 165. (1) Taxele i tarifele prevzute la art. 162 !it. 
c ), t), h, i) se instituie, se modific sau se desfiineaz 
de ctre Senatul UBB, la propunerea Consiliului de Administraie. 
(2) Modificrile taxelor se aplic numai cu începere din 
anul universitar unntor celui în care s-a aprobat 
modificarea. Tarifele administrative, pentru prestri 
servicii i pentru închirierea de spaii se pot modifica, 
pe parcursul anului universitar, în funcie de 
conjunctura economic, pe baza unei propuneri 
motivate a Consiliului de Administraie al UBB. 
(3) La instituirea oricrei taxe se precizeaz i destinaia 
resurselor astfel obinute. 
11.4. Finanarea investitiilor i reparaiilor 
Art. 166. (1) Universitatea Babe-Bolyai asigur, în 
limita fondurilor, finanarea de lucrri de investiii i 
dotare a facultilor i a altor structuri cu infrastructura necesar pentru desfurarea procesului didactic i a activitii de cercetare/dezvoltare/inovare la standarde de 
calitate. 
(2) Facultile i celelalte structuri trebuie s contribuie 
cu cot parte la investiiile aferente lor. 

Capitolul XII . INFORMATIZAREA I COMUNICAIILE 
Art. 167. Universitatea Babe-Bolyai asigur, printr-o structur administrativ specific, tehnologii moderne de educaie i comunicaie în învmânt i 
cercetare/dezvoltare/inovare, infonnatizarea activitilor 
de secretariat i a celor financiar-contabile i 
administrative. 

Art. 168. (1) Organizarea, activitatea i managementul 
serviciilor de tehnologia informaiei i comunicaiilor 
(TIC) oferite utilizatorilor din cadrul UBB sunt 
specificate într-un regulament aprobat de Senat. 
(2) Politica de dezvoltare a TIC are ca obiective: 
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a) implementarea de sisteme informatice pentru 
automatizarea proceselor educaionale, de 
cercetare/dezvoltare/inovare i administrative; 
b) oferirea de faciliti TIC performante pentru studenii, cadrele didactice i angajaii UBB; 
c) oferirea de servtcn de informare privind 
programele academice i facilitile educaionale ale 
UBB. 

Art. 169. (1) Cadrele didactice îi pot crea i întreine 
pagini proprii în domeniul ubbcluj .ro. 
(2) Angajaii i studenii universitii utilizeaz 
canalele de comunicare instituionale, respectiv 
conturi i credeniale puse la dispoziie de 
universitate/facultate pentru orice comumcare în legtur cu activitatea desfurat în calitate de 
membru al comunitii acader1ice. 
Art. 170. Comunicarea UBB cu publicul i mass-media 
se realizeaz, în principal, prin intermediul unei 
structuri specifice create în acest scop. 

Capitolul XIII . PATRIMONIUL 

Art. 171. UBB are patrimoniu propriu pe care îl gestioneaz conform legii. 

Art. 172. Spaiul universitar al UBB este constituit din 
totalitatea edificiilor, terenurilor, staiunilor didactice 
experimentale, institutelor/centrelor de 
cercetare/dezvoltare/inovare, grdinilor botanice, 
campusurilor universitare, parcurilor sportive, precum i a dotrilor aferente folosite de ctre UBB, indiferent 
de titlul juridic sub care le utilizeaz. 
Art. 173. (1) Prin hotrâre a Senatului, UBB poate înfiina, singur sau prin asociere, societi comerciale, fundaii sau asociaii, în scopul creterii performanelor instituiei în activitatea de învmânt, cercetare, în 
vederea dezvoltrii serviciilor adresate comunitii i 
mediului economic, precum i pentru eficientizarea administrrii patrimoniului. 
(2) La constitUirea societilor comerciale, a fundaiilor sau a asociaiilor, UBB poate contribui 
exclusiv cu numerar, brevete de invenie i alte 
drepturi de proprietate industrial. UBB nu poate 
aduce aport la capitalul sau patrimoniul altei entiti, 
drepturi reale, de administrare sau de folosin asupra 
imobilelor din patrimoniul ei. 
(3) UBB poate acorda, prin contract, dreptul de 
administrare i folosin asupra bunurilor patrimoniale societilor comerciale sau asociaiilor în care are 
calitatea de asociat sau acionar , ori fundaiilor în care 
are calitatea de fondator, cu aprobarea Senatului UBB. 

Art. 174. (1) Deciziile privind dobândirea sau înstrinarea de bunuri imobile sau care aparin 

patrimoniului cultural mobil se adopt de Senat, la 
propunerea Consiliului de Administraie. 
(2) Se interzice înstrinarea sau folosirea bunurilor Universitii în detrimentul acesteia. 

Art. 175. (1) Utilizarea ori asocierea denumirii Universitii Babe-Bolyai cu activiti exterioare spaiului academic, precum i imprimarea însemnelor 
distinctive ale Universitii pe diferite obiecte utilizate 
în cadrul altor aciuni decât cele organizate de UBB se 
poate face doar cu aprobarea Consiliului de Administraie. 
(2) Obiectele pe care sunt inscripionate însemnele 
UBB pot fi comercializate doar cu aprobarea 
Consiliului de Administraie. 
Art. 176. (1) UBB deine spaii pentru procesul de învmânt, pentru cercetare/dezvoltare/inovare, pentru activiti administrative. pentru cazare i pentru 
prepararea i servirea mesei, faciliti i terenuri de 
sport, precum i alte imobile dobândite potrivit legii . 
(2) Decanii facultilor i efii serviciilor rspund de 
modul în care se folosesc spaiile aflate la dispoziia 
sub unitilor. 
Art. 177. (1) Alocarea spaiilor didactice ctre faculti 
se face de ctre Consiliul de Administraie. 
(2) Facultile îi pot ceda reciproc spaii spre folosin temporar 
Art. 178. Universitatea poate închiria, potrivit legii, spaii temporar disponibile, inclusiv sli de curs sau 
seminar, pentru manifestri ocazionale. fr 
perturbarea activitii didactice i de 
cercetare/ dezvo 1 tare/inovare. 

Art. 179. (1) Accesul sau utilizarea facilitilor Universitii (baze sportive, grdin botanic, muzee, 
baze de practic) se taxeaz, cu excepia activitilor 
didactice i de cercetare/dezvoltare/inovare ale UBB. 
(2) Facilitile prevzute la alin. (1) sunt utilizabile de ctre personalul i studenii UBB, în condiii de 
gratuitate sau cu tarife reduse, potrivit regulamentului 
de taxe al UBB. 

Art. 180. La propunerea motivat a Consiliului de Administraie, Senatul poate atribui unor cldiri, 
amfiteatre, sli de curs sau laboratoare nume ale unor personaliti tiinifice de prim-plan, respectiv ale unor 
persoane a cror activitate de mecenat a contribuit 
semnificativ la înfiinarea. reînfiinarea ori modemizarea esenial a acestora. 

Art. 181. Bazele de practic, precum i celelalte spaii cu destinaie de cazare, în afara cminelor studeneti, pot fi 
folosite i pentru sprijinirea mobilitilor naionale t internaionale în cadrul universitii. 
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Art. 182. (1) UBB poate acorda, prin contract, dreptul 
de administrare i folosin asupra facilitilor . 
terenurilor, spaiilor cu destinaie hotelier i de 
restaurant pe care le are în patrimoniu, cu aprobarea 
Senatului. Au prioritate societile, asociaiile sau fundaiile în care Universitatea are calitatea de asociat, acionar ori fondator. 
(2) Spaiile destinate exclusiv activitilor didactice 
sau de cercetare/dezvoltare/inovare nu intr sub incidena prevederilor alin. ( 1 ), ele putând fi doar 
închiriate, în limita disponibilitii lor. 

Capitolul XIV. RELAIILE INTERNAIONALE 
Art. 183. Implicarea în cooperri internaionale de ordin 
didactic i tiinific este un obiectiv strategic de prim impmian al UBB. 

Art. 184. Formele cooperrii internaionale adoptate de 
UBB, includ: participarea la programe internaionale; 
acorduri de cooperare cu alte universiti ; participarea la 
concursurile internaionale pentru obinerea de burse de 
cercetare, studii, perfecionare profesional ; afilieri la societi tiinifice internaionale ; participarea la manifestri tiinifice internaionale; înfiinarea de 
biblioteci i lectorate; invitarea de specialiti din alte ri; 
schimburi de studeni i specialiti etc. 

Art. 185. (1) Centrul de cooperri internaionale, 
subordonat prorectorului de resort, coordoneaz i particip la realizarea activit il or internaionale ale 
UBB. 
(2) Fiecare facultate îi stabilete, prin regulamentul 
intern, structura dedicat cooperri lor internaionale. 
Art. 186. Examenele promovate de studenii UBB în alte universiti se recunosc i se echivaleaz conf01m 
regulamentului propriu i acordurilor inter-universitare la 
care UBB este parte. 

Art. 187. Universitatea încurajeaz cooptarea, pentru susinerea de activiti didactice i de 
cercetare/dezvoltare/inovare, de specialiti din universiti sau institute de 
cercetare/dezvoltare/inovare din strintate , cu 
respectarea reglementrilor interne în materie. 

Art. 188. Implicarea în activiti de cooperare internaional i prestigiul tiinific internaional reprezint criterii de evaluare a rezultatelor activitii 
departamentelor i unitilor de 
cercetare/dezvoltare/inovare. 

Art. 189. (1) UBB organizeaz cursuri de var cu 
participare internaional . 
(2) Cursurile de cultur i civilizaie româneasc, maghiar sau german , cu particularizri regionale 

specifice Transilvaniei, se vor axa pe contextualizarea european a subiectelor lor, precum i pe predarea celor 
trei limbi ale învmântului de la UBB. 

Art. 190. Universitatea particip la aciunile asociaiilor universitare internaionale sau regionale la 
care a aderat. 

Art. 191. (1) UBB dezvolt reeaua lectoratelor strine 
în interiorul ei, precum i lectorate proprii în universitile partenere. Prin lectorat se înelege 
activitatea didactic de cel puin un semestru, încheiat 
cu examene. 
(2) Lectoratele strine de la UBB se organizeaz pe 
baza acordurilor culturale guvernamentale, pe baza 
unor programe de cooperare internaional ale UBB sau 
ale facultilor, pe baza angajrilor operate de faculti. 
(3) UBB se preocup de restabilirea unor lectorate de limb, literatur i civilizaie româneasc la universiti 
partenere i de deschiderea unor noi lectorate. 
(4) Instalarea lectoratelor se face pe baza prevederilor 
acordurilor guvernamentale, a prevederilor acordurilor 
de cooperare internaional ale facultilor, a invitaiei 
individuale a unui specialist sau a departamentului i 
pentru satisfacerea cerinelor fotmulate de i nstituia partener . 
Art. 192. (1) Pe perioada lectoratului în strintate 
postul în UBB al cadrului didactic plecat la lectorat se pstreaz. 
(2) Preluarea unui lectorat în strintate nu implic obligaii financiare în relaia cu UBB. 

Art. 193. UBB încurajea z  i susine organizarea i 
actlVttatea unor centre culturale i biblioteci 
reprezentând ri cu care coopereaz substanial. 
Art. 194. Centrele culturale i bibliotecile internaionale 
sunt autonome i se organizeaz pe baza cooperri i 
dintre UBB i serviciile culturale ale reprezentanelor rilor respective în România. 

Art. 195. Universitatea poate oferi centrelor culturale i bibliotecilor internaionale spaii , faciliti tehnice i 
alte fonne de sprijin, în baza acordurilor de cooperare 
încheiate. 

Capitolul XV. DREPTUL DE ASOCIERE. ÎNFIINAREA DE NOI PERSOANE JURIDICE 

15.1. Asocieri i fuziuni 

Art. 196. (1) Asocierile cu alte in s tituii de învmânt 
superior au ca obiective principale: 
a) creterea competitivitii unitilor implicate, ca 
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unnare a asocierii lor; 
b) funcionarea mai eficient a unitilor dintr-un 
domeniu, indiferent în care instituie exist acestea; 
c) distribuirea nivelelor de studii confonn criteriului ,,unitilor celor mai competitive"; 
d) constituirea unei direcii economico-administrative 
comune acestor uniti; 
e) constituirea de servicii concertate de TV, radio, pres, imagine, calitate etc. 
(2) UBB poate s participe la înfiinarea unor consorii 
universitare ori s adere la acestea. 

Art. 197. UBB poate realiza fuziuni cu alte universiti 
din România sau din alte ri, pentru creterea numrului de studeni, dezvoltarea bazei materiale a Universitii, sporirea calitii procesului de învmânt i de cercetare/dezvoltare/inovare, 
promovarea inovaiei i a dezvoltrii tehnologice, a cercetrilor interdisciplinare, precum i pentru creterea veniturilor angajailor i asigurarea condiiilor optime pentru studeni. 
15.2. Înfiinarea de asociaii, fundaii, sindicate 

Art. 198. (1) Salariaii i studenii UBB pot înfiina asociaii fr scop patrimonial. 
(2) Salariaii pot înfiina organizaii sindicale, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 
(3) Asociaiile fr scop patrimonial i organizaiile 
sindicale pot participa la înfiinarea de uniuni, federaii, confederaii etc., se pot afilia la acestea în condiiile legii, atât în ar, cât i în strintate. 
Art. 199. (1) Persoanele juridice înfiinate de 
Universitate contribuie la creterea performanelor activitii didactice i de cercetare/dezvoltare/inovare, 
respectiv faciliteaz relaia UBB cu societatea. 
(2) Asociaiile studeneti contribuie la îmbuntirea 
actului educaional, a vieii studeneti i a relaiei cu 
societatea. 

Art. 200. (1) Fundaiile i celelalte persoane juridice înfiinate de UBB pot s stabileasc relaii de colaborare, s primeasc sponsorizri, s organizeze activiti, s 
deruleze programe cu instituii similare sau care au obiect 
de activitate asemntor. 
(2) Sumele obinute cu titlu de sponsorizare reprezint 
venituri proprii i se aloc potrivit destinaiei stabilite de 
sponsor. 

Art. 201. (1) Universitatea colaboreaz cu asociaiile studeneti legal constituite la nivelul universitii sau 
al facultilor. 
(2) Relaiile dintre structurile de conducere ale Universitii i asociaiile studeneti legal constituite 
au la baz principiile respectului reciproc, deschiderii 
spre consultare i transparenei decizionale. 

Art. 202. În caz de dizolvare a unei fundaii sau a altei 
persoane juridice înfiinate de ctre UBB, patrimoniul 
acesteia va fi transferat universitii sau unei alte 
persoane juridice înfiinate de UBB. 

Capitolul XVI . DISTINCII 
Art. 203. (1) Universitatea poate acorda premii sau 
diplome persoanelor care au o contribuie semnificativ 
la dezvoltarea instituional sau la consolidarea 
prestigiului acesteia. 
(2) Categoriile de premii i diplome, precum i criteriile 
de acordare a acestora se aprob de ctre Senat la 
propunerea Consiliului de Administraie. 
Art. 204. Titlul de Doctor Honoris Causa se acord unor personaliti de prim rang a cror activitate, în spiritul 
misiunii i valorilor Universitii, este cunoscut I apreciat pe plan mondial. 

Art. 205. Titlul Socius/Socia Excellentia Meritorum se acord persoanelor care au susinut i pot s susin 
UBB, precum i altor personaliti de renume naional i internaional. 
Art. 206. Calitatea de Senator de Onoare al UBB poate 
fi atribuit unor personaliti sau entiti implicate în viaa social, tiinific, mtistic, sportiv, economic 
sau politic regional, naional sau internaional, care 
au sprijinit în mod substanial activitile Universitii. 
Art. 207. Titlul onorific de Profesor emerit, pentru excelena didactic i de cercetare, se poate acorda 
cadrelor didactice din UBB, care se pensioneaz i 
îndeplinesc condiiile stabilite de Senatul UBB pentru 
acordarea acestui titlu. 

Art. 208. Medalia UBB se acord personalitilor cu contribuii fundamentale la dezvoltarea vieii tiinifice. la atirmarea internaional i la sporirea 
prestigiului UBB în lume. 

Capitolul XVII. DISPOZIII TRANZITORII I 
FINALE 

Art. 209. Cmta UBB se adopt, dup dezbaterea ei în 
comunitatea universitar, de ctre Senatul UBB, prin 
vot deschis, cu votul majoritii membrilor Senatului, 
în prezena a minimum 2/3 dintre senatori . 

Art. 210. (1) Propunerea de modificare a Cartei UBB 
se poate face la iniiativa Biroului Senatului, a l/3 din 
membrii Senatului sau a Rectorului. 
(2) Orice propunere privind modificarea sau 
amendarea Cartei UBB se înregistreaz oficial la 
Secretariatul Senatului UBB i la Registratura general 
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a UBB. 
(3) Adoptarea i modificarea dispoziiilor cuprinse în 
anexele Cartei nu urmeaz procedura prevzut pentru 
adoptarea Cartei. 

Art. 211. Prezenta Cart intr în vigoare la data adoptrii de ctre Senatul UBB. 

Art. 212. (1) Dup adoptare de ctre Senatul UBB, 
Carta UBB se posteaz pe pagina de Internet a Universitii Babe-Bolyai din Cluj-Napoca i se 
depun toate diligentele pentru informarea în acest sens 
a comunitii universitare, prin intermediul facultilor, 
departamentelor, extensiilor universitare, unitilor de 
cercetare i servicii .a. 
(2) Dup adoptare, Carta UBB se traduce în limbile maghiar, german, englez, francez, pentru a se 

transmite universitilor partenere, asociaiilor internaionale de universiti, forurilor i instituiilor internaionale interesate în materie. 
(3) Dup intrarea în vigoare a Cartei UBB, toate 
structurile universitii îi vor revizui regulamentele de 
organizare i funcionare, pentru a le pune în acord cu 
noua reglementare fundamental. Meniune final: Modificarea Cartei UBB a fost aprobat în edina Senatului UBB din data de 15 
noiembrie 2021, cu 93 voturi exprimate, din care: 93 
pentru, O împotriv, O abineri. 
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