
ROMÂNIA
MINISTERUL NATIONALE

2016



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

CUPRINS

Preambul...........................................................................................................................      7

CAPITOLUL I
DISPOZI II GENERALE..............................................................................................       9

CAPITOLUL II
MISIUNEA, PRINCIPIILE, OBIECTIVELE, INTEGRITATEA 
ACADEMICA, 

..................................................     12

CAPITOLUL III

AUTONOMIA,
..................................................      17

CAPITOLUL IV
II..............................................................................      22

Structuri de conducere...................................................................................................       22

a II-a
....................................................        35

-a
............................................        48

CAPITOLUL V
AUTONOMIA UNIVERSITA

................................................................        54
 

CAPITOLUL VI

.........................................................    57



4 

 

.............................................................................................    57

-a
Comu .........................................................................     58

-a
...............................................     58

-a
..................................... 60

-a
...............................................................    62

-a
................................................................   65

 

-a

..........................................    66

.................................................    68
 

CAPITOLUL VII
..............................................    70

Principii generale..............................................................................................................    70

-a
........................................     70

a a III-a

....................................................................     75

CAPITOLUL VIII
ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE......................................................    77

Structura anului universitar...........................................................................................     77



5 

 

-a
Programele de studii universitare..................................................................................     77

-a
Forme de organizare........................................................................................................    78

- a
Contracte de studii...........................................................................................................    78

-a
Admiterea la programele de studii.................................................................................    79

-a
Examene de finalizare a studiilor....................................................................................    79

-a

calculul mediilor ..............................................................................................................   80

-a
................................................................   81

IX-a
Diplome..............................................................................................................................    82

-a
Credite de studii.................................................................................................................    82

-a
Ciclul I – .........................................     83

-a
Ciclul II – Studiile universitare de master.......................................................................  85

CAPITOLUL IX
ACTIVITATEA DE CERCETA ..............................................   86
 

CAPITOLUL X

DIN UNIVERSITATE....................................................................................................... 88



6 

 

...............................................................   88

-a
................................................................   88

CAPITOLUL XI
...............................................................................................   89

...............................................................................................................  89

-a
......................................................................................   89

-a
...................................................    89

-a
................................................................................................   92

CAPITOLUL XII
................................................................   93

CAPITOLUL XIII
II..................................... ............................................. 93

CAPITOLUL XIV
.................................................................   98

CAPITOLUL XV
DISPO ..............................................................   101
 

 

 

 

 

 

 



7 

 

PREAMBUL
 

Ca parte component a Sistemului Na al de Înv mânt, Universitatea Bioterra din 
- originea în Legea nr.

480, publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 17.07.2002 .

onomiei universitare.
Conform

-financiar, având drept fundament 

Denumirea „Bioterra” – Bio
Terra

vedere rolul, cu totul aparte, pe care l-au jucat fondatorii ei principali, domnul prof.univ.dr. 

al Ro
Organizarea Univer nediscriminatorii, respingând ideile, 

din

Universitatea Bioterra din
-

cultu

Universitatea Bioterra din
The Magna Charta of European Universities

(Bologna 1988), The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institution 
of Highes Education

Decl
Universitatea Bioterra din pe 

elaborate 
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ii autonome, asumarea unui sistem de valori strict necesar pentru 

absolve
Universitatea Bioterra din

Departamentele

Universitatea Bioterra din 
Metodolo

Universitate.
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CAPITOLUL I
DISPOZI II GENERALE

Art. 1. Statutul juridic al 
(1) Universitatea Bioterra Bucure este o ie înv mânt superio

de cercetare, care s-
-profit pe 

potrivit O.G. nr.26/2000 cu privir

(4) Ca parte component a Sistemului na al de înv mânt, Universitatea Bioterra 
Legii nr. 1/2011 a Educatiei 

Nationale cu modificarile si completarile ulterioare , avându- originea în Legea nr. 480,
publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 17.07.2002 , modificat
prin Legea 480 din 19 decembrie 2006

(5)

-
anual, în contul acesteia, 

-financiar, având 

(8) Carta Universi Bioterra Bucure
cuprinzând ansamblul de drepturi i 

obliga i, precum i normele care reglementeaz via comunit academice în spa ul 
universitar propriu este adopta de senatul universitar, în condi iile legii.

prerogative 
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(11)

Art. 2. – (1) 
.

actualizate prin H.G. 635/2008 si HG. Nr. 
493/2013, astfel:

Studi , în domeniul managementului agroturistic, având ca 

, având ca misiune 
-

d. Fa

prime ut
e. Studii universitare de masterat:
1.

cursuri de zi;
2. Management performant in , agroturism

consumatorului, cu durata de 4 semestre, cursuri de zi;
3.

Programele de masterat au fost aprobate prin Legea nr. 250/2009 – aprobarea O.U.G. 
nr. 89/2008 –
alineatul (3) al art. 70,conform ordinului 5356 /2009 (Monitorul Oficial nr. 657/02.10.2009).

Art. 3. –

te prin 
lege.
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Art. 4. –
- Denumirea: UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURE TI.
- Universitatea are însemne simboluri proprii.
- Devi : „P ul înseamn via pentru to i”.
- Ziua Univer 30 septembrie, 

specific.
- Sediul central: Str. Gârlei, nr. 81, sector 1, Bucure i, Tel./fax: 021.490.61.29. 

- Pagin internet: www.bioterra.ro.
- E-mail: nicolaebio@yahoo.com.
- Universitatea s-

Art. 5. –

c, patrimoniu 
Str. 
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CAPITOLUL II
MISIUNEA, PRINCIPIILE, OBIECTIVELE, INTEGRITATEA 

ACADEMICA, 

Art. 6. –
ii universale, evaluându-

din

Bioterra din 

spe -sociale 

(3) Universi
a.

european (Procesul Bologna);
b. participarea prin cerc

c.
proceselor de înnoire 
domeniile de activitate specifice;

d.

e. oace specifice, a amplului proces de afirmare a României ca 

(2) 

(3) Universitatea respecta si apara libertatea academica a personalului, studentilor si 
functioneaza in conditii de autonomie universitara si de responsabilitate si raspundere 
publica pentru educatia oferita si resursele utilizate in acest scop.

Art. 7. –

-
- principiul autonomiei universitare; 
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-
- unele practici 

- bazat pe gestionarea resurselor 

- p
-

- opinie al

-

- principiul transparentei;
- principiul respectarii drepturilor si libertatilor studentilor si personalului 

academic;
- a partenerilor sociali, a 

studentilor si personalului academic, în conformitate cu prevederile legale; 
-
-
- principiul neimplic

-

- principiul inte
sociali în luarea deciziilor. 

-
-
- prin
-
-

Art. 8. –
ilite de 

pentru fiecare program de studii.
Art. 9 –
(2) Cuantumul taxei este discutat de senatul universitar, conform legii, si aprobat de 

Consiliul de Administratie
(3) Taxele stabilite de Consiliul de Administratie

site-
Art. 10. –

Univer

de studii. 
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selectie conform metodologiei in vigoare..
Art. 11. –

de 
-economic. Pentru aceasta, 

- Transmiterea stude a c n elor i ce, de specialitate
general-umaniste.

- Alinierea la standardele existente pe plan na nal, european interna nal,
privind parametrii înv mântului superior (Procesul Bologna).

- Dezvoltarea modernizarea didactico- ific practic-aplicativ a 
înv mântului, informatizarea înv mântului superior.

- Criterii unice de competen profesional pentru aprecierea, selec ionarea
promovarea cadrelor didactice. Ocuparea posturilor vacante se face prin
concurs, prin transfe prin reluarea activit ii în înv mântul superior.

- Perfec narea corpului profesoral poate fi asigura prin doctorat, stagii în
unit de înv mânt-cercetare i produc ie din a din studii
postuniversitare în cadrul programelor Ministerului
Sportului, prin participarea la programe europene.

- Participarea la programe de cercetare
Afirmarea în în

prin participarea la reuniuni prin publicarea rezultatelor
potrivit legii.

- Educarea formarea studen ilor în spiritul cunoa terii, pre i particip rii la
crearea protec ia patrimoniului na ional.

- Organizarea de activit i cultural- ifice educative, care s -i confere
iei statutul de principal centru de cultur civiliza ie.

- Participarea la ac iuni de protec ie a mediului înconjur tor, a vie i de 
formare a opiniei de respectare a drepturilor omului i a toleran ei.

- Realizarea de schimburi reciproce de cadre didactice studen i, prev zute în 
programe de cooperare na nale interna ionale.

- Membrii comunit ii academice asum responsabilit individuale, care au
rezultat din calitatea profesional a func iei administrative.

- Promovarea democra iei participative, care permite pluralismul de opinii,
ini iativa comunicarea între membrii comunit ii academice.

- Protec ia economico-social cultural-educativ a membrilor comunit ii
universitare prin asigurarea condi de desf urare a activit didactice

de cercetare- ific .
- Dezvoltarea modernizarea bazei materiale didactico- n c , prin

elaborarea planului de inve pe perioad medie de perspectiv .
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- Asocierea cu alte universit sau unit de cercetare din a sau din 
str in tate în c sau alte forme de colaborare.

Art. 12. –

-
Înv

-

-

-

-

-
specifice.

- Constituir

-

- Încadrarea

-
-media, prin furnizarea datelo

de interes public stabilite prin lege.
Art. 13. –

beneficiind de o 
-veterinar, al agroturismului, al 

turismului rural si ecologic, al
conducerii unor procese de produc ie din industria alimenta i trecerea la fabrica ii
complexe, într-o dinamic de diversificare, impunând tehnici de control urm rirea 
produc ei, fundamentate ific, al managementului societ comerciale de produc ie 
a produselor alimentare, asigurând ob inerea unor produse alimentare de calitate
corespunz tore normelor Uniunii Europene.

Art. 14. Atribu principale:
- Organizeaz procesul de înv mânt în domeniile sale de activitate, cu

mijloacele pe care le consider necesare pentru realizarea misiunii sale
specifice;
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- Organizeaz activitatea de cercetare i ific a cadrelor didactice,
doctoranzilor, masteranzilor stude ilor universit i, fixând direc iile
principale modalit ile de realizare a acesteia;

- personal t ifice,
administrative i tehnice, în conformitate cu con le criteriile de exige
pe care le stabile te dispune eliberarea din func ie, în cond le legii, a acelor 
persoane care nu mai satisfac aceste cond

- Acord titluri didactice ce, diplome, certificate alte documente 
universitare, persoanelor care îndeplinesc condi iile de preg tire profesiona i

ific în acord cu dispoz în vigoare privind înv mântul superior;
- Reglementeaz activitatea profesional , i ific , cultural-artistic sportiv

a stude ilor din Universitate, pe baza prevederilor din Regulamentul de
activitate profesional a studen ilor a altor reglement ri interne;

- Organizeaz unit i de produc ie, servicii i alte unit cu caracter
patrimonial, ale ror scopuri sunt în concordan cu obiectivele de
înv mânt de cercetare al

- Încaseaz taxe de înscriere, colarizare i alte taxe, care pot fi utilizate exclusiv 
pentru realizarea obiectului principal de activitate, cu caracter nepatrimonial al
Universit

- Încheie contracte efectueaz alte opera iuni patrimoniale în baza
reglement rilor interne i cu respectarea dispoz legale;

- Public manuale, cursuri, lucr ri de cercetare, reviste orice alte materiale
care sprijin înv mântul i cercetarea, putând s di de ele conform
propriilor scopuri;

- Coopereaz cu alte institute de înv mânt cercetare, din a i din
str in tate, în contact cu autorit ile române str ine, în realizarea
obiectului s u de activitate;

- az realizeaz orice alte activit i, în m sura în care ele corespund
obiectului de activitate scopului Universit i.
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CAPITOLUL III

AUTONOMIA ORGANIZAT

Art. 15. –
1. Respectarea legilor României, 

legile române, în general, pre

Sportului
2. Respectarea principiilor europene i mondiale în materie de înv mânt. 

,
„The Lima Declaration on Academic Freedom 

and Autonomy of Institutions of Higher Education 1988”, la „The Magna Charta of 
European Universities (Bologna, 1988)”
europ

i libertatea academic
-

Legii nr. 480/2002
- Senatul Universitatii Bioterra Bucuresti este de acord cu toate modificarile din 

Ordonanta de Urgenta nr. 49 / 26 iunie 2014, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei Partea I, Nr. 486 / 30.06.2014, care se refera la invatamantul privat si 
nu numai.

-
de organismele statale sau politice în problemele care privesc structura 

-

comunicare, dreptul de a cerceta orice subiect, cu respectarea norm

-
-

economico-

Art. 16. – (1) Autonom



18 

 

- dreptul de a alege, prin vot secret, organele de conducere;
-
- i personalul tehnic-

administrativ.

- a-
- raportate la standardele educationale;
- a- resursele financiare de care dispun;
-
- a- cercetarea stiintifica;
-
- cademice;
-

-
prevederile legale

departamente .

grupe, subgrupe si ani de studiu.
Art. 17. –

-
financiare de care dispune;

-
afec

- a stabili taxe în conformitate cu prevederile legale;
-
- -

vigoare;
- conform prevederilor legale, cu

-
cercetare;

-
proprii;

- a infiinta

Art. 18. –
-
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-

pentr
-

-
- a participa la a

-

- a evalua, pe baza propriilor criterii, activitatea de cercetare stiintifca

Art. 19. –

itar.

Consiliulu directorului general administrativ, ale Consiliilor 
profesorale, decanilor, directorilor de departamente.

(3) Respectarea compe
Art. 20. –

promovarea lo

Universitate, ocuparea unui post didactic, de cercetare sau conducere sau cu privire la orice 

Art. 21. – Caracterul apolitic i independent

niciuna dintre doctrinel

or 
politic.

Art. 22. – i a personalului didactic.

(3) au fost condamnate 
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Art. 23. – (1) U

ii 
-administrative.

Universitate

tehnologie.
Art. 24. – departamente, 

consiliile facultatilor

Art. 25. –
programele de studii în domeniile în care acestea sunt acreditate/autorizate.

(2) Facultatea poate include unul sau mai multe departame
filiale univer
cicluri de studii universitare.

(4

(5
avizul de catre Consiliul de

Art. 26. –
produ
specialitate.

(3) Un departament poate deserv

se 
senatului universitar, cu avizul consultativ al Consiliului de 

(5) În cazul departamentului care deser
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(7) Departamentul p

(8) Departamentul are in componenta 
cu domenii de specialitate înrudite. 

unui cadru didactic.
(9) Universitatea poate organiza departamente independente.
Art. 27. – Structurile specificate la art. 

senatului universitar.
Art. 28. –

componen
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CAPITOLUL IV
CONDUCEREA U

Structuri de conducere

Art. 29. –

a) Senatul universitar;

d) Consiliul Departamentului.
A. Senatul universitar
Art. 30. –

Art. 31. –

21 de membri, din care 15 6

al 

didactic sau de cercetare titular, cu gradul didactic de profesor universitar,
universitar sau sef Lucra. / lector doctor, care va depune, în acest sens, o cerere la Senatul 
nou ales.

Presedintele Senatului sau Presedintele Universitatii.

(8) Pentru membrii Senatului care lipsesc nemotivat, în cursul unui an universitar, la 

alegerea unui alt reprezentant.

-
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-
- conduce comisiile Senatului;
-
-

-

caracter public;
-

b,

referendum, împotriva demiterii rectorului, Senatul

-

aparat propriu, format din personal didactic auxiliar 

senatului universitar.

comisia

senatului.
Art. 32. –

Cvorumul este realizat prin parti

Art. 33. – (1) Mandatul senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui 
membru al senatului universitar este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de 
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constituirea senatului 

participe la alegeri pentru noul senat.
Art. 34. –

Art. 35. –
-
-

-
propunerea rectorului;

-

-

-

-

- încheie contractul de management;
-
-

de departament;
- ru angajarea 

-

-

-

-

de desemnare a rectorului;
- -
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-
management, Carta

-
-
-

-
-

mentului;
-

- tar, 

-

- entru fiecare ciclu de studii 

specifice de calitate;
-

studii universitare de masterat, programele de 

-
special

-
- i care 

-

-
), cu respectarea 

-

consecutivi, au derulat granturi de cercetare în Universitate;
-
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-

alte titluri onorifice;
- în eventualitatea înfii -doctoranzi 

-
- ctarea 

standardelor de calitate.
-

-

-
- are a studiilor de masterat de cercetare cu primul 

an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat;
-

studiilor pentru fiecare ciclu universitar organizat;
- a

pe parcursul programelor de studiu;
-

doctorat, prelungirea programului de studii universitare de doctorat;
-

didactice universitare asociate invitate;
-

-
, Diplomelor 

-
t, începând cu 

-

universitar recun
-
-

altor forme de verificare, care dep
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-
- rin 

-

-
-

-

- , la propunerea
-

ugetar, raportul privind cheltuirea 
regiei;

-

i nivelului de calificare a 

-

îndeplinirea misiunii sale;
- aprob

Art. 36. –

senatului universitar.
Art. 37. –

ale Senatului universitar.

-
- P
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-
- secretar general;
-
- directorul general administrativ;
- membrii, dintre c

Universitate;

(3) Dreptul membrilor d

senatul Uni

persoane din afara 

Art. 38. –
-
-
- -

-

-
prezentat de directorul economic;

-
comisiei;

-

-
rdurile de schimburi în cadrul programelor universitare 

europene;
-

-
-
- apr
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-
Senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai 

financiar;
-

universitar;
-

-
- propune spre aprobare, anual, personal didactic asociat;
-

- propune Senatului aprob
ora;

-

fondator;
-

-
dezvoltare a bazei materiale;

-
- cu privire la încadrarea personalului nedidactic;
-

universitar;
-

e de cercetare-
universitar;

-

academice de studiu;
-

ciclu universitar organizat;
-

spre aprobare;
-

Metodologiei-
tului;

-

-
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- st
-

lor centralizat;
- elaborea

-
institutelor neperformante;

- pro

-

-

-
Senatului 

universitar;
-

- ctic;
-
-

-
-

cercetare;
- propune Senatului criteriile pentru reînnoirea contractelor de angajare pe 

- propune Senatului universitar publicare

-
-cadru;

- propune Senatului universitar aprobarea rezultatelor concursurilor;
-

-
pentru fiecare cadru didactic;

-
-

pentru investigarea abaterilor disciplinare;
- propune Senatului salarizarea perso
-
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-
laboratoarelor de cercetare-dezvoltare;

-

-

-
Art. 39. –

Art. 40. – sunt obligatorii pentru toate 

Art. 41. – sunt obligatorii pentru toate 

Art. 42. –

general administrativ, Director financiar-

Biroul Cons

a)
planul anual de dezvoltare;

b) raportul anual 

c)
Art. 43. (1) 

(3)

fondator,

(6)
- persoane desemnate de acesta cu 

avizul Fundatiei;
-
- care 

-

-
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- -financiare sau alte 
document

-

-

-

epartament, directori de centre 

-
consultându- inistrativ, eventual cu consilierii pe 

-

Universitate;
-

-

- poate propun

superior, a prezentei Carte

- poate propune rezilierea contrac
doctoranzi,

acte normative în vigoare cu referire 

- pe unul dintre membrii 
fondatori.

-

Art. 44. – ativ al 
maxim 

minim
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a. Co membri, din care 5 2

b. Co membri, din care 5 2

c. Co membri, din care 3 2

d. DREPT este a membri, din care 5 cadre 
2

Art. 45. –

Art. 46. –
membru al consiliului este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive.

noi alegeri pe

a alegeri pentru noul consiliu.
Art. 47. –

-

-
-

universitare la nive
-

-

-
-

ice 
aprobate de senatul universitar.

-
de înscriere, eventual scutirea la plata acestor taxe sau reducerea lor, pentru 

publicare acestora pe site-
-

finalizare a studiilor pentru fiecare ciclu universitar organizat.
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- -un program de studii 
-un singur an.

-

-

-

postului ore de curs.
-

- care fac obiectul unor 

- scris; diminuarea 

-
- nor 

D. Consiliul departamentului

Art. 48. –
deliberativ al departamentului.

în cadrul departamentului.

5,

- departamentul de Stiinte Agricole si Economice;
- departamentul de Tehnologii Alimentare;
-    departamentul de Drept Public si Drept Privat;
- departamentul de Controlul, expertiza si legislatie in domeniul alimentelor;
-    departament IFR.
Art. 49. –

-

departamen



35 

 

-
cercet

-

senatul universitar.
- Face propuneri nominal
-

-
organizate de departament.

-
departament.

-

- Propu

sau de la normele de 

ile departamentului independent (IFR) sunt similare celor ale consiliului 

-a

Art. 50 (1) Structurile de conducere în Universitatea Bioterra Bucuresti sunt: 

c) consiliul departamentului. 

c) directorul de departament, la nivelul departamentului. 
(3)La nivelul universitatii mai pot fi infiintate urmatoarele functii de conducere:

- -dezvoltare;
-
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-
(4). Functiile de conducere prevazute la alin.(2) – rector, prorector, decan, prodecan –
reprezinta functii in domeniul didactic a caror desfasurare nu presupune prerogative 
de putere publica. Aceste functii nu sunt functii publice de autoritate, activitatile din 
domeniul didactic specifice care se deruleaza prin intermediul acestora fiind, in 
principal, urmatoarele:
a). indeplinirea misiunii institutiei de invatamant superior de a genera si de a transfera 
cunoasterea catre societate;
b). organizarea derularii programelor de studii al caror element central este asigurarea 
calitatii in scopul dezvoltarii personale, al insertiei profesionale a individului si a 
satisfacerii nevoii de competenta a mediului socio-economic;
c). organizarea procesului de obtinere a calificarilor corelate cu nevoile identificate pe 
piata muncii;
d). gestionarea eficienta a activitatilor de invatamant, cercetare, productie sau transfer 
cognitiv si tehnologic;
e). realizarea si implementarea de proiecte finantate din surse interne sau externe 
universitatii;
f). sprijinirea, in mod, adecvat a membrilor comunitatii universitare;
g). derularea de actiuni privind cooperarea internationala a institutiei de invatamant 
superior;
h). asigurarea libertatii academice a personalului didactic, didactic auxiliar si de 
cercetare, precum si a drepturilor si libertatilor studentilor;
i). respectarea autonomiei universitare, a transparentei deciziilor si a activitatilor, a 
echitatii si eticii universitare;
j). asigurarea si gestionarea  resurselor materiale si umane, cu respectarea regimului 
juridic al conflictelor de interese si a legislatiei in vigoare;
k). asigurarea la nivelul institutiei de invatamant superior, a conditiilor necesare 
desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica, dezvoltare, inovare si transfer 
tehnologic, prin creatie individuala si colectiva, in domeniul stiintelor, al stiintelor 
ingineresti, al artelor, al literelor, prin asigurarea performantelor si dezvoltarii fizice si 
sportive, precum si valorificarea si diseminarea rezultatelor acestora in vederea 
producerii, transmiterii si valorificarii cunoasterii.

Art. 51. –
de director de departament, de unitate de cercetare-

alegeri 

(3) Pentru ocuparea func rector, prorector, decan, prodecan, director de 
departament, de unitate de cercetare-dezvoltare, 

participa la concurs sau pot fi numite cadre universitare, 
începând cu gradul / lector, doctor.
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Art. 52. – (1) In baza Ordonantei de Urgenta nr. 49 / 26 iunie 2014, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 / 30 iunie 2014, in virtutea autonomiei 
universitare, deciziile luate de Senat sunt definitive, ele putand fi contestate numai prin 
justitie.

Numarul mandatelor persoanelor de conducere nu mai este limitat, precum nici varsta 
pana la care pot ocupa functii de conducere (Rector, Prorector, Decan, Prodecan, etc.)

(3) Persoanele care ocupa o functie de conducere sau de demnitate publica pot 
exercita functia de rector pe perioada indeplinirii mandatului.

(4) F

Art. 53. – (1) Conducerea 
de rector. 

(2) Re

or, potrivit 
metodologiei existente. În urma referendumului organizat la data de 29.06.2011 conform 

-a
optat pentru art.209, lit. (b) din Legea nr. 1 / 2011 “prin votul universal, direct 

”.
dida cadre universitare ale 

o cerere la Senatul universitar nou-ales, cu 15 zile calendaristice înainte de data alegerilor. 

(5) Nu pot candida pentru obtinerea unui mandat de rector persoanele care nu primesc 
avizul fondatorilor.

(6

(7

Art. 54. – e management cu 
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Art. 55. –
nu este ordonatorul de credite al 

Universi
(2) Durata mandatului de rector precum si alte considerente legate de statutul 

Universitatii sunt stabilite de prezenta Carta Universitara, avizata de fondatori si aprobata de 
Senatul Universitar.

Deciziile in acest sens, apartin Universitatii si pot fi desfiintate numai prin hotarari in 
instantele judecatoresti. Prin Carta Universitara, Universitatea isi poate stabili functii 
onorifice, precum si structuri consultative formate din reprezentanti ai mediului economic si 
personalitati din mediul academic, cultural si profesional extern. In cadrul Universitatii 
Bioterra din Bucuresti, s-a decis de catre Senatul acesteia ca rectorul sa aiba mai mult de 
doua mandate si starea de sanatate  corespunzatoare. 

De asemenea, se elimina conditia de varsta cu mentinerea avizului favorabil al 
fondatorilor si conditia de sanatate.

desemnat de senatul universitar, în maximum 3 zile de la întreruperea mandatului rectorului 

Art. 56. – (1) Re

-

-
profesionale universitare;

-

-

(3) In cazul demisiei, revocarea din functie a rectorului se face de catre Senat si se 
aproba de catre Ministerul Educatiei Nationale. Senatul deleaga pana la organizarea de 
noi alegeri unul dintre prorectori sau o alta persoana cu avizul fondatorilor, pana la 
organizarea de alegeri pentru un nou rector.

Art. 57. –  
-

contractului de management; 
- încheie cu senatul universitar un contract de management, cuprinzând 

- propune spre aprobare senatului universitar, cu acordul Consiliului de 
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-
juridic si al Consiliului de Administratie.

-
- rorectorii;
-
-

-
impo

-

-

Consiliilor de facultate cu avizul Senatului.
-

public pe site-
-

coordonate; 
-

cercetare;

precedente.
-

-

- comisia de doctorat;
-

-

-

abateri constatate direct;
-
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-

- rmitate cu 

-

-
peratori economici în vederea unor programe 

-
cu alte inst
îndeplinirea misiunii sale;

-

-

- c, de cercetare, tehnic 

Art. 58.
(1) La al

ctic de profesor,
universitar sau sef de lucrari/ lector, care va depune, în acest sens, o cerere la Senatul nou 

Pentru functia de rector sunt necesari minim doi candidati.
(2

-
-

occidentale;
-

-

-

-
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-

-

-

-

(3
itiv pentru o 

Art. 59.
din Universitate, angajate cu contract de 

Art. 60. ul constituie 

Art. 61. toarele 

-
procesul-
alegerilor, pentru validarea acestora.

Art. 62. aplicarea stampilei „votat” în

(2) Votul se un singur candidat.
(3) Buletinele de v

Art. 63.
celor cu drept de vot.

Art. 64.
precedent, Comisia de organizare a alegeril

in voturile legal exprimate, fiind 

Art. 65.
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B. Prorectorii

Art. 66. –

Universitate. 

Senatul Uni
-
- prorector programe europene si
- prorector privind calitatea in educatie si orientarea profesionala;

(7) Mandatul prorectorilor este cel mult egal cu mandatul rectorului care i-a numit, cu 

Art. 67. –

responsabilitate.

a
Senatului de care raspund;

d) r
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Art. 68. –

Art. 69. –
-
-
-
-
- c
-

- itar, diplome de acordare a titlurilor 
onorifice;

-

- -financiare sau alte 
documente al

-

-

-
rectorul, consultându-se cu directorul administrativ, eventual cu consilierii pe

-

idice;
-

Rectorilor sau în alte organisme, în lipsa rectorului.
-

D. Decanul

Art. 70. –

(2) De

(4) În cazul întreruperii

Art. 71. –
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- rectorului, 

-

-

- dispune reorganizarea unui examen;
-

cursul examenului de finalizare a studiilor;
- -un program 

de studii universitare de -un singur 
an;

-
-

-
- idactic auxiliar, 

postului;
-

comisii didactice;
-

-

vigoare;
-

-
- deplinirea sarcinilor postului pe care este titular, beneficiind de o 

E. Prodecanii

Art. 72. – desem
rector.

(2) Prodecanii su
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(4

-
-
-
Prodecanii pot suplini decanul cu avizul acestuia, în raporturile cu universitatea, cu 

-

Consiliului profesoral.

u fost 

(8) Mandatul prodecanilor este cel mult egal cu mandatul decanului care i-a numit, cu 

F. Directorul de departament

Art. 73. –
departamentului.

odecanilor.
Art. 74. –

-

-

-

-

- propune modalitatea de completare a 

postului ore de curs;
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-

- face pr

decanului.

G -dezvoltare

Art. 75. – -

- z, în 

-
aprobate de rector sau de decan;

-

-
- propune comisiile de concurs pentru încadrarea pe post/promovarea 

-

-

-

-

-
-

personal din subordine;
- coo
-

impun în urma analizei;
-

-
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-

H

Art. 76. –

organizat la nivelul centrului.

procedurile de evaluare a ac

centrului.
e:

centrului.

organizatorice stabilite de senatul universitar.

I dactice

Art. 77. –

membrilor comisiei.

Art. 78. –
- misiei pentru 

-

domeniului de specialitate în procesul didactic;
-

-
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-
-

S -a

Art. 79. –

cadrul de

Art. 80. –

stud

Art. 81. –

a) depunerea candidaturilor la decanatul

ate provizoriu programele de studii 

n
fi mai mic de 2;

eticii în aplicarea actului managerial;
(e
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Art. 82. – (1) Consiliul pentru studiile universita

doctorale. 
(2) Directorul consiliului pentru studiile universitare de doctorat este selectat prin 

concurs public, orga
(3) Procedurile de selectare a directorului consiliului pentru studiile universitare de 

doctorat sunt similare celor stabilite pentru decan.
Art. 83. –

ranzilor în consiliul 

e asimilat celui al directorului consiliului pentru studiile 
universitare de doctorat.

Art. 84. –
principiul 

desemnare a acestuia. Procedura de 

Or

e cercetare 

-verbal s

-
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cotelor-
cadre d -

a cotelor-

- 25% .

rtament, dar minimum un 
reprezentant;

-

pot avea orice grad di

n

-
în 

avea orice grad didactic sau de 
- pentru a deveni 
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membri ai senatului universitar. Directorii în e

D

grad didactic sau 

h) alegerea directorilor de departamente. Directorii de departamente se aleg prin vot 
ile se depun 

director de departament mai mult de un mandat. Direct

tururi de scrutin, în sit
doi

p
ele mai mare de 3 zile. Perioadele de depunere a candidaturilor pentru consiliile 

nte;

e de la încheierea 
depunerii candidaturilor;

în maximum 15 zile de la încheierea depunerii candidaturilor.
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r în structurile de conducere 

universitar au loc în maximum 3 zile de la stabilirea membrilor senatului;

constituie comisiile de specialitate ale senatului.
Art. 85. – Postul de director general administrativ 

Art. 86. –
eri pentru constituirea 

(3) 

e sau 

alegeri sau prin concurs. 
-

3 zile de la s

care 

candid

Art. 87. – (1) Rec
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ordinului de confirmare, rectorul poate semna acte oficiale, înscrisuri, acte 
financiare/co

Art. 88. – Rectorul încheie cu senatul universitar un contract de management, 

Art. 89. – senat, dintre membrii 

gradul didactic de profesor, conferentiar sau sef lucrari / lector 
doctor.

de scrutin. 

votul majori
(5 sunt propusi si aprobati de catre Consiliul Facultatii.

anului managerial al noului rector.
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CAPITOLUL V
AUTONOMIA UNIVERSITA

Art. 90. –

prin dreptul 
-

-

lite prin lege.
(2) Prin aplicarea principiului autonomiei universitare, Universitatea Bioterra 

-

Art. 91. –

- atea de desemnare a rectorului;
-

în vigoare;
-

- a proiecta, în condi

-
-
-
- a reglem
-

-

-
-dezvoltare, în baza unor contracte de parteneriat, conform 

-
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-
prevederilor legale în materie;

-

-
postuniversitare

-

-
profesionale a personalului propriu;

-

-

-
-

alte

-
-

-

-

-

proprii, potrivit legii;
-
-

legii.
Art. 92. – (1) Auto

-

-

- resp

-
resurselor, în special a celor provenite din surse publice;
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-

-
cercetare, pr

Art. 93. –
-

-

-
deontologice;

-

Art. 94. – (1) În raport cu medi
prin publicarea, pe site-
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CAPITOLUL VI

Sp

Art. 95. – Inviolabilitatea spa iului Universit ii
-

destinate serviciilor administrative.
-

eliberat de ministerul public.
-

-

-

-
-

legate, orice alte forme de 

-

i de cercetare 
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-a

Art. 96. –
masteranzii.

(2) Din -a conferit calitatea 

sex, convingeri politice sau religioase.
Art. 97. – (1) Personalul didactic este format din totalitatea persoanelor  atestate în 

grade didactice universitare.

asociate sau invitate de consilii

care s-a reîncadrat cu 

(5) Personalul de cercetare cuprinde cercet

(6) Personalul didactic auxiliar este format din bibliotecari, ,

(8) Personalul administrativ este compus din totalitatea sa r,
are m

e materiale si tehnice,

-a

Art. 98. –
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- ersitar, pentru persoanele 

-
-
-

asistent universitar, 
profesor universitar.

(5) În raport cu necesi

e 

(6) În departamente,

personal de cercetare asociat, in cele 2 cicl
categorii de personal, potrivit legii. Angajarea acestora se face conform legii.

Art. 99. –

(3) În statu
cercetare ocupate sau vacante, specificându-

predare, s
ilor

departamentelor, prin consultarea 
membrilor acestora, ca urmare

rector.

programului de studii, al departamentului, la propunerea rectorului, în conformitate cu 
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concurs organizat de facultate, potrivit legii.
(8) Atri

irectorul departamentul

-a
Ocupa

Art. 100. –
în baza 

a metodologiei-cadru stabil
Cercetarii Stiintifice si a prezentei Carte Universitare.

Art. 101. –

eni 

este de maximum 3 ani.
(4

membri ai personalului didactic

în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 102. – -cadru de 

site-ul web propriu

III- -o

-
Art. 103. – (1) Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt 

didactic asociat, prin plata cu ora. 
prin 
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în vigoare. 
Art. 104. –

l 

(2) Rezultatele concursurilor sunt aprobate de senatul universitar, iar încadrarea pe 

Art. 105. –
rilor, în 

decanilor sau a rectorului.
Art. 106. –

Art. 107. –(1)
- redactarea unei teze de abilitare;
- comisii de specialitate numite 

-
-

(2) Teza de

,

(3
ale stabilite prin metodologia-cadru.

(4 . Dosarul 
cu documentele originale aferente si teza de abilitare, in format tiparit si electronic, se 
inainteaza CNATDCU pentru validare.

(5) Aco

Art. 108. –

vechime, conform legii. 
(2) 

ani.
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-
- îndeplinirea 

conform legii.

- inerea diplomei de doctor;
-

universitar, standarde aprobate prin metodologia-cadru;
-

aprobate de sena
conform legii.

-
- e profesor 

universitar, standarde aprobate conform metodologiei-cadru;
-

conform legii.

-

-a

Art. 109. –

-
- or, îndrumare de proiecte de 

an;
-
-
-

- cond tico-stiintifice sau sportive;
-
-

cadrul sistemului de credite transferabile;
-

(3)
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(5) Ora co

(7) În 

la ciclurile de 

coeficient suplimentar multiplicativ de 1,25. 
-

-

a)-
-

-

-

-

-c) care, 

(12

departament. 
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propunerea directorului de departament, respectiv

prin concurs.

prevederilor alin. (10)-
-

studiu.
(18) În departamente, poate func

departamentului .

identic cu cel stabilit pentru pe
potrivit legii. 

i 
poate beneficia de o reducere a normei didactice de cel mult 30%, cu aprobarea senatului 
universitar. 

-

Art. 110. –

deciziei directorului de grant, conform legii.
ercetare în alte 

senatului universitar.

prevederilor contractuale. Contractul de ce
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ui.

didactice aferente unei norme 
didactice.

Art. 111. –
varsta anticipat si anticipat partial.

fin
pensionarea,

, fara limita de varsta.
(3) Senatul universitar poate decide conferirea titlului onorific de profesor emerit, 

pensionare. 

(5) Regimul juridic al cumulului 

(6) O
pensionare se face numai cu aprobarea Senatului Universitatii si avizul Consiliului de 
Administratie.

Art. 112. –

-a

Art. 113. –
-administrativ se -

titularului serviciului d
partament

doctorala

Art. 114. –
riodic.

este obligatorie. 
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-a

Art. 115. –

Persoanele cu 
dezabilitati au dreptul la amenajari si facilitati adecvate pentru a putea invata sau, dupa caz, 
preda si cerceta. 

(4) Cadrele didactice titulare pe un post didactic din Universitate, numite în Guvern 
ntului, al Consiliului 

le ale statului, au drept de rezervare 

cercetare.
(5) Prevederile alin.

cult

ii de specialitate 

(7) Personalului didactic titular pe un post didactic din Universitate, solicitat în 

(8) Personalul didactic titular pe un post didactic din Universitate, care, din proprie 
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într-

(9) Personalul didactic titular pe un post didactic din Universitate poate beneficia de 

(10) Perioada de rezervare a postului dida

tar poate întrerupe concediul legal, 

handicap, conform prevederilor legale. De 

conform legii.
Art. 116. –

(2
- Ordinul Alma Mater,

- Medalia Membru de on

Art. 117. –
- dreptul la dezvoltarea, exercitarea  
-
-

- dreptul la libera comunicare a rez

legale;
-
-

-

-
-

îndatoririlor profesionale;
-



68 

 

- dreptul de a se implica în rezolvarea problemelor departamentelor 
din care fac parte;

- alonului superior celui din care face parte;
-

-
- îndeplinirea ute în 

- respectarea, în orice împrejurare, standardele eticii universitare, Carta 

- îndeplinirea integrala la nivel optim 
contractul individual i în fi a postului;

- respectarea Cartei „Codul de 
–

- reprezentarea Universitatii
s

- îndatorirea de a se comporta, în orice împrejurare, civilizat i demn, în 

Art. 118. –

lor ce le revin potrivit contractului individual de 

Art. 119. Conform Legii nr. 1/2011, art. 312, alin 2, s inare care se 

a) - avertisment scris;
b) -

c) -

conducere,

d) - ucere;
e) -
Art. 120. –

departament sau de unitate de cercetare, 
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-

re.

Art. 121. –

personalul din cercetare sau personalul ad
formate din 3-

- rector, cu aprobarea senatului universitar;
- Ministerul Educatiei Nationale

senatului universitar.
Art. 122.

Art. 123.
-

-

Art. 124.

onsiliului departamentului, cu avizul 

Art. 125. –

- nu au promovat anul universitar sau cursul postuniversitar;
-
- egulamentelor universitare.

prezentul articol, se propune de consili

Art. 126. –
fapte ce poate con

este garantat.
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CAPITOLUL VII

Principii generale

Art. 127. –

-

-

- contribuie la elaborarea,

Art. 128. –
al U

Art. 129. –

Art. 130. –

Art. 131. –

-
-
-

II-a

Art. 132. –

ra 
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Art. 133. –

Art. 134. – Aplicar

Art. 135. –

Art. 136. –

etice.
Art. 137. – (1) Universitatea Biotera Bu

constrângerile de na

.
Art. 138.

rezultate denaturate. 
Art. 139.

Art. 140. –

propriei cariere.
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Art. 141. –
Nu se admite discriminarea sau exploatarea, indiferent d
indirecte. 

(3) Conform Art. 130 din Legea nr. 1 / 2011, persoanele care se afla in relatie de soti, 
afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv, nu pot face parte din aceeasi comisie de 
concurs, licenta, admitere, etc. In cazuri exceptionale in comisiile de concurs, licenta, 
admitere unul din membrii poate fi inlocuit numai in caz de deces, accidente grave, lipsa de 
specialisti pe domeniul de competenta, etc.

Art. 142. indirecte 

Art. 143.

(3) Conflictele de interes

(4) Conflictele de int

per

(5) Conflictele de interese care decurg 

didactice, proiecte de cerceta

Art. 144.
Art. 145.

pe

i).
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(4) Solicitarea unor servicii personale, de orice tip, de la persoane care sunt sau 
urme

sarcinilor didactice ori administrative.

criteriile morale.
Art. 146. –

personalului universitar, atunci când acceptarea acestor cadouri/servicii are drept scop în 
mod explicit sau implicit:

Art. 147. –

- teriilor de admitere;
-
-

-
perioada de 30 de zile de la data afisarii rezultatelor.

- informarea superiorilor ierarhici într-un mod cât mai formal asupra 
eventualelor conflicte de interese care nu pot fi evitate. 

Art. 148. – Universitatea Bioterr
recompensarea meritelor reale, personale 

Art. 149. –
meritului
colabo

Art. 150. – Universitatea încuraj
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Art. 151. –

c -un

Art. 152. –
ii etice:

-

-
-

-
-
-

metodologiilor de cercetare;
-
-
-
-
- sunt desc
-

Art. 153. – (1) În Universitatea Bioterr

colegi sau profesori.
(3) Univ

unui program antiplagiat.
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Art. 154. – -student este fundamentul 

Art. 155. – (1) Cadre

-
-
-

-
- ltatelor;
-

- abuzul de put

Art. 156. –
exemplu de comportament academic pentru înt

Art. 157. – Universitatea Bioterr

având în vedere în principal:
- responsabilitatea 
- critica, în mod public, cu argumente sau probe;
-
-
-

-a

Art. 158. – Sa

- avertisment scris;
-

-

-
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-
Art. 159. –

si studentilor doctoranzi
- avertisment scris;
- exmatricularea.

Art. 160. –
puse în

Art. 161. –
persoane cu privire la care s-

tul la care s-a

colectarea de fonduri sau al

se aplica în
exclusivitate persoanelor inc
mod calomnios, s-ar fi cerut sume de bani sau alte bunuri sau valori materiale.
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CAPITOLUL VIII
ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE

Structura anului universitar

Art. 162. – (1) An

iunie a

pre
(3) În luna iunie 

semestrelor academice de studiu.
 

II-a
Programele de studii universitare

Art. 163. –

- -un supliment la 

organizate 
pe 3 doctorat,

Art. 164. –

Art. 165. – Pentru fiecare ciclu de studii universitare organizat, senatul universitar 
în acord cu 

Art. 166. –
Consiliului de adm
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-a
Forme de organizare

Art. 167. –
.

aria formelor care pot fi adoptate pe cicluri de studii.

periodic, presupunând
didactice de predare.

Art. 168. –

(2) Programele de studii universitare de master se pot organiza la formele de 

master din domeniile reglementate la nivelul Uniunii Europene, care se pot organiza doar la 

(4

valente. Metodologia de organizare a examenelor, 

(5 numai în 

- a
Contracte de studii

Art. 169. - Universitatea, prin rector, student înmatriculat la un 
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universitar.

-a
Admiterea la programele de studii

Art. 170. – (1) Admiterea la programele de studii oferite de Universitate se 
organi
în acord cu metodologia-

particulare din România.

-

ciclul ciclul de masterat si 8,00 la doctorat.

cuantumul acestora se stabilesc de senatul universi

regulamentul propriu de admitere, scutiri de la plata acestor taxe sau reducerea lor.
versitare de are 

calitatea de student, programului respectiv, de 

rupere a studiilor.

-a
Examene de finalizare a studiilor

Art. 171. – (1) În Universitatea Bioterr
pot fi:

-

-
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-

au intrat în lichidare.

metodologia-cadru, 

(3) Universitatea Bioterr

, conform Legii 1/2011 
art.143 alin 4.

  
 

-a

calculul mediilor 

Art. 172. –

conform procedurilor de 
examinare aprobate de senatul universitar, cu respectarea normelor privind asigurarea 

omovarea unui examen. 
(4 iar 

de valoarea creditelor acordate acestora, se calculeaza media ponderata.
Art. 173. – ste media anilor 

de studii.
(2) Media de absolvire a studiilor universitare de masterat este media  

anilor/semestrelor de studii.
(3) 

(4) Media examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat este media 
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-a

Art. 174. – Rezultatele unui examen sau ale 

-

-

-
-

- S-au înregistrat cazuri de copiere.
-

- S-au înregistrat tentative 
- -lea 

inclusiv, iar profesorii nu au sesizat conflictul de interese.
-

Art. 175. – (1) Decanul poate dispune reorganizarea examenului, în întregimea lui, 
ori au 

putea duce la alterarea rezultatelor examenului, astfel încât d
nedrept niciun student.

sesiune în care s-
Art. 176. –

(2) În perioada admiteri la nivel de facultate e 
Consiliul Facultatii, iar la nivel de universitate se constituie atat comisii de finalizare a 
studiilor cat si comsii de contestatii la propunerea Consiliilor de Facultate cu aprobarea 
Rectorului.

r nu pot face parte autorii 

maximum 24 de ore de la momentul afisarii în 
maximum 24 de ore de la momentul depunerii.
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(7) La finele sesiunii de admitere, de examene semestriale sau de finalizare a 

IX-a
Diplome

Art. 177. –
-doctoranzi

(2) Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o 
-

Art. 178. –

senatul universitar, cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru stabilite prin ordin al 

(2) Studiile efectuate în cadrul programului de studii, întrerupte ca urmare a 

nu sunt recunoscute
(3) În cazul unor programe de studii organizate de Universitatea Bioterr i în 

-a
Credite de studii

Art. 179. –

-l în 
termenii creditelor de studii transferabile. Un credit de 

ie 
de senatul universitar.



83 

 

(4

legale efectuate anterior în acela
-un program de 

studii.

-a
Ciclul I –

A. Organizarea
Art. 180. – (1) În Universitatea Bioterr

European pentru Asi

peste 9 sau 

În f
r

(3) Durata studiilor universi -

(4) -un
program de studii universita
ani de studii într- primului si ultimului an pe baza recunoasterii 
creditelor obtinute in alte programe de studii universitare, din acelasi domeniu, care 
insumeaza cel putin 40 de credite din cele 120 corespunzatoare celor doi ani.



84 

 

ambele fo
(7

-un an de studiu 

rie. Cheltuielile pe perioada practicii sunt suportate integral de Universitatea 

(9
gratuit de 

(10
le din anexe.

(11

(12

B. Admiterea

Art. 181. –

(3) Admiterea este

prevederilor legale.

C. Diploma 

Art. 182. –
univer

- e
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-a
Ciclul II – Studiile universitare de master

A. Organizarea

Art. 183. – -lea ciclu 

(2) Durata unui program de studii de master este de 1,5 -2 ani 
i transferabile, cuprins între 9

înscrierea la concurs pentru a urma studiile universitare de doctorat.
Art. 184. – (1) Universitatea Bioter

de cercetare.

(2) Masterul de cercetare poate fi echivalat cu primul an de studiu din cadrul unui 
program de studii universitare d

Art. 185. – În cadrul domeniului acreditat sau autorizat provizoriu pentru studii 
universitare de master, programel

B. Admiterea

Art. 186. – (1) 

C. Diploma

Art. 187. – Universitatea Bioterr
i universitare de 

-
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CAPITOLUL IX
ACTIVITATEA DE CERCETAR

Art. 188. –

-administrative care
-dezvoltare derulate de 

implicat în cercetare. 
(3) Personalul implicat în acti

realizarea ach

controlului financiar intern.
Art. 189. –

stab

Art. 190. –

„grantul , în 

stionare a grantului.

financiar. Toate rezultatele (livrabilele) grant
r

Bioter

dintre Universitatea Bioterra B

r
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Art. 191. –
ului aprobat de senat.

Universitatea Bioter

i, informare-
publicare în reviste indexate ISI.

Art. 192. – (1) Prin editura proprie, Universitatea Bioter

destinate nevoilor proprii sau altor beneficiari externi.

alte fonduri 
constituite conform legii.

asigurate de la buget sau din al
(4) Universitatea Bioterr

-
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CAPITOLUL X

Art. 193. –
unive

(2) Universitatea 

Art. 194. –

programe de studii. 

r
senatul universitar. 

(3) Activitat

comisiei, conform legii.

Art. 195. – (1) Universitatea Bioterr

ie 

Art. 196. –

iunea a II-a

Art. 197. – Universitatea Bioterr

forme de sprijin, care se acor

c) apro
studii universitare;
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CAPITOLUL XI

Art. 198. –
universitare.

universitare la Universitatea Bioterr
sale în Universitate.

carnetele de student.

-a

Art. 199. – -un program de studii 

(3) În urma admiterii într- e 

Art. 200. –

-a

Art. 201. –
ii universitare sunt:
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fiecare student 

preved

respectarea codului, care este public.
Art. 202. –

cu 

(3) Statutul de student reprezentant nu po

Universitate.
(5) Mecanismul de alegere a reprezentantilor  studentilor in comisii, senat, consilii,

este democratic si transparent, nediscriminatoriu si nu limiteaza dreptul studentilor de a 
reprezenta si de a fi reprezentati.

Art. 203. –
tituite de Universitate.

Art. 204. – (1) 
minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar.

(2 – ultural-

(3
universitar.

Art. 205. – (1) se pot prezenta la 

prealabil, taxele stabilite de senatul universitar în acest sens.

estele 
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prealabil, taxele stabilite de senatul universitar în acest sens.

Art. 206. –

e, în acest sens, sunt formulate de consiliul 

Art. 207. –
conform Regulamentului E.C.T.S. de 

Art. 208. –

ve la formele de evaluare, iar 
-a modificat, 

.
Art. 209. –

(2) Universitatea poate asigura, în limita resurselor financiare, pe peri

de student (a
(4

de la o spe

Art. 210. –
a 10 la examenul de 

ui universitar, diplome „de merit”.
Art. 211. –

p

plata taxelor stabilite de senatul universitar.
(2) Masteranzii care 

de evaluare în sistem on-line, dar nu mai mult de o sesiune de examene.
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-a
Consili

Art. 212. –
Compartimentul de Orientare Profesionala a Studentilor (COPS).

Art. 213. – (1) Tutorele este cadrul didactic desemnat de consiliul  departamentului 
pentru consilier

prin întâlniri directe, prin mijloace de comunicare sau 

-

- -

-
-
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CAPITOLUL XII

Art. 214. – Secretariatul Univers -
Art. 215. – -

-
- Ministerul 

Educ
-

- -verbal

-
-

Procesele-
Art. 216. –

- ef la 

Art. 217. – Secretarul- -

Art. 218. – Efectivul personalului din s

Art. 219. –
rativ.

B. Personalul administrativ-tehnic

Art. 220. – -contabil este condus de 

Art. 221. – Activitatea financiar- -
contabil (contabil-
Senatului.

Art. 222. –

Art. 223. – Personalul auxiliar al departamentelor cuprinde personal de specialitate cu 

Art. 224. –
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CAPITOLUL XIII

Art. 225. –
Art. 226. – Sursel

-
- taxele de admitere;
-
-
- taxele de transfer;
-
-

-
-
- .

Art. 227. –

Art. 228. – Utilizarea resurselor financiare alocate se face în conformitate cu 
.

Art. 229. –

Art. 230. –

Art. 231. –

Art. 232. –
e, catedrele vor 

lui.
Art. 233. –

Art. 234. –

-

Art. 235. –
studiu 
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Art. 236. –

Art. 237. –
ilor, elaborarea studiilor de 

Art. 238. –
stabilite de C

Art. 239. –

 

C. Închirieri

Art. 240. – Universitatea poa – temporar disponibile – care nu 

-
Art. 241. –

Art.242. –

Art. 243. –

Art. 244. – lor se face în limita bugetului 

Art. 245. –
solicitantul nu este înscris în programul oficial al sesiunii.

Art. 246. –
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lor

Art. 247. –

-

-

sanitare;
-

catedrelor;
- -

-

-
Art. 248. –

Art. 249. –

Art. 250. –

unor amfiteatre

Art. 251. –
hoteluri, cabane, vile de protocol. 

Art. 252. – Sistemu

personalu
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I. Administrarea Patrimoniului

Art. 253. –

Art. 254. – i se poate 

Art. 255. – P

(lichidare) a Univers ramane la dispozitia fondatorilor sau fondatorului care 
face dovada contributiei financiare si materiale la infiintarea fundatiei.
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CAPITOLUL XIV

Art. 256. –

Art. 257. –
ei.

Art. 258. –
val

Art. 259. –

Art. 260. –
Art. 261. –

nal adecvat pentru fiecare specialitate.
Art. 262. –

Art. 263. –

Art. 264. –

Art. 265. – Universitatea va participa ca membr

Art. 266. – Compartimentul este parte a rectoratului, fiind subordonat direct 
Senatului.

Art. 267. –

burse de cercetare, studii, 

tc.
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Art. 268. –
programe europene de colaborare. Participarea la programele europene de colaborare este 

ramele 

Art. 269. –

echipament,

Art. 270. – Formele de

Art. 271. –
este un criteriu de 

Art. 272. –

Art. 273. – autoprezentare în limbile de 

Art. 274. –

Art. 275. – -o
limb
realizate etc.

Art. 276. –

Art. 277. – Orice deplasare în s
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Art. 278. –

-

exclusiv prin concu
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CAPITOLUL XV

Art. 279. –
embrii senatului.

Art. 280. –

solicitarea de avizare.

avizul Consiliului de 
Art. 281. –

ar.
Art. 282. –

t
iunie 2015 si reactualizata in Sedinta de Senat din data de 07 aprilie 2016.

RECTOR,

Prof.univ.dr. Floarea NICOLAE
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