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Procedurǎ internǎ de convocare a forurilor de conducere: 

Senat, Colegiul Senatului, Consiliul de Administraţie, 

Comisii ale Senatului 

 

 
 

A. Legislaţie suport: 
1. Carta Universitǎţii Babeş-Bolyai, 2003 
2. Regulamentul de functionare Consiliului de Administratie 

 
B. Etapele procesului 

 
1. Senatul Universitǎţii Babeş-Bolyai se întruneşte în sesiune ordinarǎ lunar, conform 

programǎrii stabilite la începutul fiecǎrui semestru academic, şi în sesiuni extraordinare, la 
convocarea Rectoratului, a Colegiului Senatului sau a cel puţin 1/3 din efectivul membrilor 
Senatului. In acest din urma caz senatorii care intrunesc cvorumul necesar semneaza si depun o 
cerere de convocare a Senatului la secretariatul general al universitatii, atasata fiind ordinea de zi 
propusa. Rectoratul este obligat sa convoace Senatul in termen de 7 zile de la constatare conditiilor 
de convocare de catre cancelarul general.  

Consiliul de Administraţie al Universitǎţii Babeş-Bolyai se reuneşte în şedinţe ordinare 
săptămânal, la convocarea Rectorului, in principiu in fiecare luni de la ora 11.  

Consiliul se poate întruni în şedinţă extraordinară la convocarea, 
- Rectorului 
- a Colegiului Senatului; 
- a cel puţin 7 facultăţi. În acest caz cererea de convocare, semnată de decanii celor 7 

facultăţi se depune la Secretariatul General, care are obligaţia convocării Consiliului de 
Administraţie în termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii.  

Orice şedinţă extraordinară a Consiliului de Administraţie se convoacă de Secretariatul 
General cu cel puţin 48 de ore înainte de ora fixată pentru şedinţă. 

Colegiul Senatului Universitǎţii Babeş-Bolyai se întruneşte la iniţiativa Rectorului ori de 
câte ori este nevoie, in principiu, ca regula generala sedinta Colegiului Senatului are loc in fiecare 
luni de la ora 9, daca in convocare nu este stabilit altfel, conform procedurilor de mai jos. 

2. Convocarea şedinţelor Colegiului Senatului se face telefonic si prin posta electronica, 
prin intermediul Secretariatului general, cu 2 zile inaintea sedintei. In cazuri urgente, in care lipsa 
unor decizii ar putea cauza consecinte pagubitoare universitatii, Colegiul Senatului poate fi 
convocat si de indata pe cale telefonica. 

Convocarea şedinţelor Consiliului de Administratie se face telefonic si prin email (trimis 
pe adresele decanului si a secretarului sef al facultatii) cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţei, iar pentru 
şedinţele extraordinare cu cel puţin 2 zile înaintea şedinţei. In caz de urgenta se poate face urmand 
procedura de convocare a sedintei Colegiului de Senat. 
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3. Senatul este convocat de catre Secretariatul general  al Rectoratului cu cel putin 3 zile 
inaintea datei programate a sedintei. 

4. Invitaţia este transmisa prin email, la adresa personala a membrilor senatului precum si la 
adresa secretariatului facultatii, precum si prin fax la decanatul fiecarei facultati. 

6. Invitaţia cuprinde ordinea de zi a şedinţelor de lucru, proiecte de hotǎrâri, rapoarte, 
documente, cereri care vor fi supuse dezbaterii. 

 
 

C. Responsabilitati 
Cancelarul general al universitatii verifica intrunirea conditiilor de convocare a Senatului, 
Consiliului de Administratie si Colegiului Senatului. Procedura de verificare nu se 
realizeaza in cazul convocarilor de urgenta ale Colegiului Senatului sau CA. 
Secretarul general al universitatii efectueaza convocarea personal sau mandatand un al 
membru al staffului din subordine. 
Mijloacele de convocare trebuie sa fie de natura a pastra urma verificabila a procedurilor de 
convocare. 
Secretariatul general asigura comunicare proiectelor de hotarari si a altor documente supuse 
dezbaterii precum si inmanarea UBB informativ anterior sedintei. 
 

  
 
 


