REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL
UNIVERSITĂȚII NAȚIONALE DE ARTE DIN BUCUREȘTI

CAPITOLUL I. STATUT JURIDIC ȘI ELEMENTE DE
IDENTIFICARE
Art. 1. (1) Universitatea Națională de Arte din București, înființată în 1864, este o
comunitate universitară care își desfășoară activitatea în baza Constituției României și a
legislației învățământului, în deplină autonomie universitară și libertate academică,
beneficiind de un spațiu adecvat și de un buget distinct constituit din alocații de la bugetul de
stat și resurse proprii.
(2) Universitatea Națională de Arte din București își propune să reprezinte principalul
centru de polarizare a eforturilor artistice și intelectuale, pentru afirmarea, consolidarea și
dezvoltarea artei, învățământului și culturii naționale.
Art. 2. Universitatea Națională de Arte din București funcționează ca instituție de
învățământ superior de stat, de interes public, cu personalitate juridică distinctă.
Art. 3. Identitatea Universității Naționale de Arte din București este fixată prin:
a) nume, Universitatea Națională de Arte din București;
b) emblemă, stabilită de Senat;
c) ziua universității, care se sărbătorește anual în ultima zi de sâmbătă a lunii mai prin
organizarea unor manifestări artistice și științifice;
d) sediul Rectoratului de pe strada General Constantin Budișteanu nr. 19, sector 1,
București, România.
Art. 4. Comunitatea academică este constituită din studenţi, personal didactic şi de
cercetare şi personal didactic şi de cercetare auxiliar. Din comunitatea universitară fac parte şi
persoane cărora li s-a conferit calitatea de membru al comunităţii universitare, prin hotărâre a
Senatului. În vederea atingerii misiunii asumate, universitatea include în structura sa personal
administrativ.
Art. 5. Autonomia universitară, întemeiată pe prevederile Constituției României, ale
Legii educației naționale nr. 1/2011 și ale propriilor reglementări, se manifestă în libertatea de
decizie a universității în probleme care privesc structura instituției, procesul de învățământ,
de cercetare artistică și științifică, activitatea administrativă și financiară, precum și
raporturile cu instituții similare din țară și din străinătate.
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Art. 6. Universitatea se conduce și își exercită libertățile academice fără ingerințe
ideologice, politice sau religioase. Libertatea academică se concretizează prin:
a) dreptul de a deveni, în anumite condiții fixate de Senatul universitar, membru al
comunității academice;
b) dreptul comunității academice și al membrilor ei de a dobândi, dezvolta și transmite
liber cunoștințe prin creație și cercetare, dezbatere, predare, lectură, scris și
manifestări expoziționale;
c) dreptul de a cerceta orice subiect și de a crea în orice domeniu socotit oportun, cu
respectarea normelor de etică universitară;
d) dreptul comunității academice în asamblu și al fiecărui membru în parte de a
participa la activitățiile de învățământ, creație și cercetare ale universității, precum
și la organizarea și conducera acestor activități.
Art. 7. (1) Spațiul universității cuprinde bunurile imobile (terenuri, edificii) din
patrimoniul propriu sau puse la dispoziția comunității academice pentru desfășurarea
procesului de învățământ, de creație și de cercetare, pentru locuință, masă și studiu, pentru
desfășurarea de activități expoziționale, culturale și sportive. Fac parte din spațiul
universității și clădirile destinate serviciilor de administrație.
(2) Spațiul universitar este inviolabil. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în spațiul
universității fără aprobarea rectorului sau decanului, cu excepția persoanelor aflate în
îndeplinirea unei obligații legale sau contractuale și a celor care justifică un interes legitim în
legătură cu procesul de învățământ.
Art. 8. În conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011 și a Cartei
universitare, universitatea își asumă răspunderea față de calitatea întregii activități didactice și
de cercetare științifică pe care o desfășoară comunitatea universitară, în concordanță cu
opțiunile și orientările Strategiei naționale pentru învățământ terțiar.

CAPITOLUL II. STRUCTURI ACADEMICE
Art. 9. (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumată,
universitatea cuprinde următoarele structuri organizatorice: facultăţi, departamente, programe
de studii, centre de cercetare, şcoli doctorale, direcții, servicii şi alte structuri de organizare.
Universitatea, prin hotărârea Senatului, poate înființa sau desființa direcții, servicii ori alte
structuri sau poate decide reorganizarea celor existente, în funcție de dinamica dezvoltării
instituționale.
(2) Universitatea poate înfiinţa, pe perioadă determinată şi pe proiecte, unităţi de
cercetare distincte sub raportul bugetului de venituri şi cheltuieli, cu autonomie şi statute
proprii, aprobate de Senatul universitar.
Art. 10. Organizarea studiilor universitare, structura anului universitar, programele de
studii universitare, contractele de studii, admiterea la programe de studii, examenele de
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finalizare a studiilor, examenele de evaluare pe parcurs a studenţilor, diplomele şi alte acte de
studii, organizarea sistemului de credite de studii, organizarea ciclurilor de studii, organizarea
învăţământului postuniversitar sunt reglementate prin regulamente aprobate de Senatul
universitar.
Art. 11. (1) Facultatea este unitatea funcţională care elaborează şi gestionează
programe de studii, cu beneficiul autonomiei științifice și didactice.
(2) Facultăţile din cadrul universității se înfiinţează, se organizează sau se desfiinţează
cu aprobarea Senatului universitar, la propunerea comisiei de specialitate a acestuia, prin
hotărâre a Guvernului privind structura instituţiilor de învăţământ superior, iniţiată anual de
Ministerul Educaţiei Naționale.
Art. 12. (1) Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură
producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de
specialitate. Scopul departamentelor vizează gestionarea unor forme de învăţământ și a
activităţilor de cercetare, managementul proiectelor, granturilor şi contractelor, activităţilor
de asigurare a calităţii, activităţilor de formare continuă şi de învăţare pe tot parcursul vieţii.
(2) Departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, se comasează sau se
desfiinţează prin hotărâre a Senatului universitar, la propunerea Consiliului facultăţii în care
funcţionează sau la propunerea rectorului, pe baza evaluării interne, cu obligația de a nu
prejudicia studenţii.
Art. 13. În cadrul Universității Naționale de Arte din București funcționează
următoarele facultăți și departamente:
a) Facultatea de Arte Plastice:
a. Departamentul Pictură;
b. Departamentul Grafică;
c. Departamentul Sculptură;
d. Departamentul Fotografie – videoprocesarea computerizată a imaginii;
e. Departamentul Pedagogia Artelor Plastice și Decorative;
f. Departamentul Teorie și Cercetare.
b) Facultatea de Arte Decorative si Design:
a. Departamentul Design;
b. Departamentul Modă – design vestimentar;
c. Departamentul Arta Murală;
d. Departamentul Arte Textile – Design Textil;
e. Departamentul Ceramică-Sticlă-Metal;
f. Departamentul Scenografie și eveniment artistic.
c) Facultatea de Istoria și Teoria Artei:
a. Departamentul Istoria și Teoria Artei;
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b. Departamentul Conservare și Restaurare;
c. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic;
d. Școala doctorală.

CAPITOLUL III. STRUCTURI ACADEMICE DE CONDUCERE
Secțiunea I. Preliminarii
Art. 14. (1) Funcţionarea universității se asigură prin organele sale de conducere.
Structurile de conducere ale universității sunt Senatul universitar și Consiliul de
administrație, la nivelul universității, iar la nivelul structurilor funcționale, Consiliul
facultății, Consiliul departamentului și coordonatorul programului de studiu.
(2) Funcţiile de conducere ale universității sunt rectorul, prorectorul, directorul
general administrativ, la nivelul universității, decanul și prodecanul, la nivelul facultății,
directorul de departament, la nivelul departamentului, și coordonatorul programului de studii,
la nivelul programelor de studii.
(3) Procesul de stabilire şi alegere ale structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul
universității, al facultăţilor şi departamentelor respectă fără excepție principiul
reprezentativităţii pe facultăţi, departamente, linii de predare sau programe de studii, după
caz.
Art. 15. (1) Funcţiile de conducere de rector, prorector, decan, prodecan, director de
departament și coordonator al programului de studii nu se cumulează. De asemenea, ocuparea
unei funcții de conducere universitară este incompatibilă cu exercitarea unei funcții de
conducere în partidele politice, precum și cu deținerea unei demnități sau funcții publice. În
termen de 15 zile de la apariția stării de incompatibilitate, cel în cauză trebuie să aleagă între
funcția de conducere universitară și celelalte funcții, sub sancțiunea încetării de drept a
funcției de conducere universitară.
(2) Interimatul este asigurat conform ierarhiei funcțiilor de conducere, de o persoană
desemnată de cel aflat în imposibilitate temporară de a-și exercita funcția sau prin votul
structurii de conducere corespunzătoare nivelului funcției, după caz.
Art. 16. Rectorul, prorectorii, președintele Senatului, directorul general administrativ,
decanii, prodecanii și directorii de departamente au dreptul şi îndatorirea de a reprezenta
universitatea în fața instituțiilor de stat și private, în țară și în străinătate.
Art. 17. Studenţii sunt aleşi în mod democratic, prin vot universal, direct şi secret, la
nivelul diverselor formaţiuni, programe sau cicluri de studiu, atât în cadrul facultăţilor, cât şi
al universităţii. Ei sunt, de drept, reprezentanţii legitimi ai intereselor studenţilor la nivelul
întregii universități. Conducerea universității se abține de la orice ingerință în organizarea
procesului de alegere a reprezentanţilor studenţilor.
Art. 18. Dezbaterile şi hotărârile structurilor academice de conducere se consemnează
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în procesele-verbale ale şedinţelor şi sunt semnate de rector, prorector, președintele Senatului,
decani, prodecani, directori, după caz, și de către cel care a întocmit procesul-verbal.

Secțiunea II. Senatul universitar
Art. 19. (1) Senatul Universității Naționale de Arte din București reprezintă cea mai
înaltă autoritate la nivelul universității, fiind un for deliberativ și decizional care asigură
reprezentativitatea întregii comunități academice. Senatul se constituie și funcționează în baza
legislației învățământului și a Cartei universitare.
(2) Prin atribuțiile sale, Senatul asigură un climat de democraţie participativă, cu
afirmarea iniţiativelor, a schimbului liber de idei şi opinii și a participării studenților la
perfecţionarea activităţii din universitate.
Art. 20. (1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic şi de cercetare
şi din 25% reprezentanţi ai studenţilor. Toţi membrii Senatului universitar, fără excepţie, sunt
stabiliţi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor
titulari, respectiv al tuturor studenţilor. Fiecare departament și program de studiu are
reprezentanţi în Senatul universitar, pe cotele-părţi de reprezentare stipulate în Carta
universitară.
(2) Mandatul senatului universitar este de 4 ani. Calitatea de senator este condiționată
de calitatea de cadru didactic sau de cercetare titular, respectiv student în cadrul Universității
Naționale de Arte din București.
(3) Activitatea desfășurată de către membrii Senatului în cadrul acestui for este luată
în considerare la evaluarea anuală a activității cadrelor didactice.
(4) Membrii Senatului care absentează nejustificat la mai mult de două şedinţe într-un
an pot fi revocaţi la propunerea președintelui Senatului, după aceeaşi procedură prin care au
fost aleşi.
Art. 21. (1) Senatul lucrează în şedinţe ordinare şi extraordinare, oricând se impune
convocarea acestuia. Şedinţele Senatului universitar sunt de regulă închise. Orice persoană
poate fi invitată să participe la ședințele ordinare sau extraordinare, invitația lor fiind supusă
în prealabil aprobării Senatului. Rectorul este invitat permanent la ședințele Senatului.
(2) Senatul universitar poate fi convocat de către rector, de către președintele
Senatului sau la cererea a cel puţin o treime dintre senatori. Convocarea Senatului are loc cu
cel puţin cinci zile înainte de data programată pentru ședință. Convocarea se face în scris şi
nominal, menţionându-se ordinea de zi a şedinţei; fiecare membru al Senatului va lua
cunoştinţă de materialele ce se vor analiza, fie la sediul rectoratului, fie pe site-ul
universității. Este obligatorie publicarea documentelor supuse dezbaterii Senatului dacă
acestea vizează strategia de dezvoltare a universităţii, elaborări şi modificări ale
regulamentelor sau metodologiilor sau proiectul de buget şi execuţia bugetară.
(3) Hotărârile Senatului se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi, dacă
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numărul celor prezenţi reprezintă cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.
Membrii senatului au drept de vot deliberativ egal.
(4) Votul poate fi deschis, nominal sau secret. La propunerea preşedintelui Senatului,
a rectorului sau a senatorilor, plenul hotărăşte modalitatea de vot care urmează a fi folosită,
stabilind totodată şi comisia de numărare a voturilor.
(5) O hotărâre adoptată prin vot într-o şedinţă a Senatului nu poate fi modificată în
aceeaşi şedinţă.
(6) Toate documentele sunt redactate în formă finală după aprobare, fiind înregistrate
şi apoi semnate de preşedintele Senatului. Concluziile ședințelor se consemnează în proceseverbale de către secretarul-şef al universităţii.
(7) Hotărârile, deciziile, regulamentele şi declaraţiile adoptate de Senatul universitar
pot fi aduse la cunoştinţa mediei de către preşedintele Senatului sau de către alte persoane,
delegate de acesta.
(8) Regulamentele şi hotărârile adoptate de Senat sunt obligatorii pentru toţi membrii
comunităţii academice şi pentru toate persoanele şi organismele de conducere din
universitate.
(9) Toate persoanele cu funcţii de conducere academică şi administrativă din cadrul
universității au obligaţia de a răspunde la interpelările Senatului universitar.
Art. 22. (1) Senatul desemnează pe baza propunerii Consiliului de administrație
comisiile de lucru ale Senatului, care analizează principalele domenii de activitate, exercitând
controlul şi supravegherea respectării hotărârilor organului de conducere, a Cartei
universitare şi a regulamentelor în vigoare.
(2) Comisiile numite de Senat iniţiază, modifică şi corectează reglementări şi hotărâri,
elaborează strategiile şi planurile de dezvoltare a universității, care ulterior vor fi supuse
analizei şi aprobării Senatului.
(3) De asemenea, Senatul universitar stabileşte comisii de specialitate prin care
controlează activitatea conducerii executive a instituţiei de învăţământ superior şi a
Consiliului de administraţie. Rapoartele de monitorizare şi de control sunt prezentate periodic
şi discutate în Senatul universitar, stând la baza rezoluţiilor Senatului.
(4) Prevederile prezentei secțiuni se aplică în mod corespunzător procedurilor după
care funcționează orice comisie desemnată de Senatul universitar.
Art. 23. (1) Senatul universitar îşi alege, prin vot secret, un preşedinte care conduce
şedinţele senatului universitar şi reprezintă senatul universitar în raporturile cu rectorul și cu
celelalte funcții de conducere din universitate.
(2) Preşedintele Senatului universitar este ales prin vot direct și secret, de către Senat,
dintre membrii acestuia, pentru o perioadă de patru ani. Acesta poate fi revocat de către
Senatul universitar, prin vot direct şi secret, la propunerea a cel puţin o treime din membrii
acestuia. Revocarea Președintelui Senatului se votează cu majoritate simplă, în contextul
prezenței a două treimi din numărul total de senatori.
(3) Președintele semnează în numele Senatului hotărârile, rezoluțiile și contractul de
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management cu rectorul. Președintele Senatului stabilește, după consultarea facultativă a
senatorilor, ordinea de zi și asigură legătura dintre Senat și conducerea executivă a
universității.
Art. 24. Principalele atribuții și competențe ale Senatului sunt următoarele:
a) garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
b) elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta
universitară;
c) aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la
propunerea rectorului;
d) aprobă, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura,
organizarea şi funcţionarea universității;
e) aprobă organigrama universității care cuprinde întregul personal didactic, de
cercetare, didactic auxiliar şi administrativ;
f) aprobă numărul posturilor pentru personalul didactic și de cercetare, personalul
didactic și de cercetare auxiliar și personalul nedidactic;
g) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;
h) elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie
universitară;
i) adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, cu respectarea
prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului;
j) aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea
universității;
k) încheie contractul de management cu rectorul;
l) controlează activitatea rectorului şi a Consiliului de administraţie prin comisii
specializate;
m) validează raportul anual al rectorului, în baza referatelor realizate de comisiile sale
de specialitate. Atât raportul, cât și referatele reprezintă documente publice;
n) aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea
personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană;
o) validează concursurile publice pentru funcțiile din Consiliul de administrație (rector,
decan și director general administrativ);
p) aprobă, la propunerea rectorului, sancționarea personalului cu performanțe
profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii și a legislației în vigoare;
q) validează concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi pentru obţinerea
gradelor ştiinţifice în cercetare, după aprobarea acestora în consiliile facultăților, la
propunerea comisiilor de concurs;
r) avizează structura şi componenţa comisiei de etică universitară;
s) decide perioada de alegeri academice, aprobă regulamentul de alegeri şi validează
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organismele de conducere;
t) aprobă structura specializărilor universitare, propunând spre autorizare sau
acreditare înfiinţarea de noi facultăţi, profiluri sau specializări;
u) aprobă planurile de învăţământ elaborate de facultăţi și departamente, în acord cu
standardele naţionale, şi le înaintează spre avizare Ministerului Educației Naționale;
v) aprobă statele de funcţii ale personalului didactic pentru toate programele de studiu
şi departamentele universității;
w) aprobă structura anului universitar şi a principalelor manifestări ştiinţifice,
expoziționale, culturale sau sportive, precum și calendarul activităţilor educaţionale
specifice semestrelor academice de studiu;
x) aprobă şi înaintează către Ministerul Educației Naționale propuneri privind cifrele
de şcolarizare care au la bază solicitările din partea facultăţilor, argumentate prin
posibilităţile materiale ale universității şi studiile de prognoză referitoare la
necesarul de forţă de muncă calificată;
y) aprobă organizarea concursului de admitere în două sesiuni, dacă este necesar, cu
respectarea prevederilor legale;
z) aprobă taxele de studiu, taxele de înscriere pentru organizarea și desfășurarea
admiterii, precum și orice alte taxe percepute de universitate, cuantumul acestora și
eventualele scutiri de plată sau reduceri, în conformitate cu prevederile legale;
aa) aprobă anual, cu cel puţin trei luni înainte de începerea anului universitar,
regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor;
bb) aprobă activităţile legate de concursul de admitere la doctorat pe baza criteriilor
stabilite de Ministerul Educației Naționale și organizează concursul pentru obţinerea
burselor de doctorat acordate de Ministerul Educației Naționale;
cc) avizează comisiile de analiză a tezelor de doctorat şi titlurile de doctor, consecutiv
solicitând confirmarea acestora de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor si Certificatelor Universitare și eliberează diploma de doctor pe baza
ordinului emis de Ministerul Educației Naționale;
dd) aprobă regulamentul de organizare şi desfăşurare al programelor postuniversitare de
formare şi dezvoltare profesională continuă;
ee) aprobă înfiinţarea unităţilor de cercetare de pe lângă programe de studiu, pe
departamente şi facultăţi, şi regulamentul de funcţionare a acestora;
ff) aprobă criteriile de completare a normei cadrelor didactice cu ore din activitatea de
cercetare ştiinţifică;
gg) aprobă metodologia și criteriile de evaluare a performanțelor profesionale ale
personalului didactic și de cercetare;
hh) aprobă criteriile de evaluare a performanțelor academice ale studenților și stabilește
numărul minim de credite necesar promovării anului universitar;
ii) aprobă programul de integrare a cadrelor didactice şi a celor mai buni studenţi în
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programele naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică;
jj) conferă titlurile de Doctor Honoris Causa, profesor emerit și a statutului de membru
al comunității universitare pentru personalităţi recunoscute în plan naţional şi
internaţional;
kk) aprobă criteriile specifice de acordare a burselor de merit, de studiu şi de ajutor
social din fondurile bugetare, în raport cu performanţele profesionale ale studenţilor
și aprobă criteriile de acordare a burselor de studiu şi cercetare din fondurile proprii;
ll) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, necesităţile financiare şi materiale ale
universității şi le înaintează Ministerului Educației Naționale în vederea includerii în
contractul instituţional;
mm) aprobă gestiunea şi folosirea fondurilor bugetare cu respectarea prevederilor legale
și hotărăşte repartizarea fondurilor pe baza unor criterii bine justificate şi le
comunică decanatelor şi departamentelor;
nn) aprobă programul de investiţii pentru dezvoltarea bazei materiale a universității,
diversificarea şi dotarea cu echipament modern a laboratoarelor, centrelor de
cercetare sau microproducţie, reţelelor informatice, bibliotecii;
oo) aprobă programul de administrare a spaţiului universitar propriu şi a întregului
patrimoniu, în conformitate cu principiile Cartei, interesele dezvoltării şi progresului
universității;
pp) abilitează temporar Consiliul de administrație să adopte hotărâri în anumite domenii
care intră în competența Senatului, sub rezerva aprobării lor în următoarea ședință
regulamentară;
qq) aprobă programele de cooperare cu alte instituţii de învăţământ superior şi de
cercetare din ţară şi străinătate și iniţiază demersuri pentru realizarea de consorţii şi
fuziuni cu alte universităţi şi institute de cercetare-dezvoltare;
rr) aprobă acţiunile privind stabilirea şi folosirea unor însemne şi simboluri proprii;
ss) aprobă programele specifice de Protecţia Muncii, Pază şi Stingerea Incendiilor,
Apărare Civilă elaborate de serviciile de resort şi Planul de măsuri care asigură
ordinea şi disciplina în spaţiul universitar;
tt) aprobă prelungirea duratei programului de studii universitare de doctorat, la
propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile;
uu) aprobă înființarea, reorganizarea sau desființarea de direcții și servicii, în funcție de
dinamica dezvoltării instituționale;
vv) aprobă înfiinţarea societăţilor comerciale, fundaţiilor și asociaţiilor;
ww) aprobă curricula programelor de studii universitare.
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Secțiunea III. Consiliul de administrație
Art. 25. (1) Consiliul de administrație al Universității Naționale de Arte din București
asigură conducerea operativă a universității şi aplică deciziile strategice ale senatului
universitar. În acest sens, Consiliul administrează bunurile mobiliare şi imobiliare aflate în
proprietatea instituției, exercită prerogativele care îi sunt delegate în condiții de legalitate și
rezolvă toate problemele curente ale universității.
(2) Consiliul de administrație este format din rector, prorectori, decani, directorul
general administrativ şi un reprezentant al studenţilor.
Art. 26. (1) Consiliul de administrație lucrează regulamentar în şedinţe ordinare
săptămânale şi în ședințe extraordinare, la convocarea rectorului. Hotărârile Consiliului sunt
executorii de la data emiterii lor.
(2) Lucrările Consiliului de administraţie sunt statutare în condiţiile participării a două
treimi din numărul total al membrilor, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă a celor
prezenţi. La şedinţele operative ale Consiliului de administraţie pot fi invitaţi directorii
departamentelor, șefii serviciilor sau cadrele didactice, în măsura în care lucrările Consiliului
profită de prezența acestora.
Art. 27. Consiliul de administrație îndeplinește următoarele atribuții și are
următoarele competențe decizionale:
a) stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;
b) aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
c) aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare și a
posturilor nedidactice;
d) numește comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare
auxiliare și nedidactice;
e) aprobă propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Senatul
universitar de închidere a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în
misiunea universității sau care sunt ineficiente academic şi financiar;
f) aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de Senat;
g) propune Senatului universitar strategii ale universității pe termen lung şi mediu şi
politici pe domenii de interes;
h) organizează concursul pentru ocuparea postului de director general administrativ;
i) înaintează Senatului, spre analiză şi decizie, propunerile privitoare la desfăşurarea
activităţilor didactice, de cercetare, administrative şi financiare ale universității;
j) adoptă hotărâri în anumite domenii care intră în competența Senatului, sub rezerva
aprobării lor în următoarea ședință de Senat, în temeiul unei hotărâri de abilitare;
k) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Senatului;
l) ia decizii operaționale cu privire la achiziții și investiții, în condițiile prevăzute de
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lege;
m) aprobă transferul studenților în cadrul universității, ori de la alte universități;
n) propune conferirea titlurilor de Doctor Honoris Causa, profesor emerit și a statutului
de membru al comunității universitare;
o) aprobă concursurile publice pentru posturile didactice și de cercetare, didactice și de
cercetare auxiliare și nedidactice;
p) îndeplinește alte atribuții stabilite prin lege, hotărâre a Senatului universitar sau în
virtutea calității de organism executiv al universității.

Secțiunea IV. Consiliul facultății
Art. 28. (1) Consiliul facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al
facultăţii.
(2) Componenţa membrilor Consiliului facultăţii este de maximum 75% cadre
didactice şi de cercetare, respectiv minimum 25% studenţi. Reprezentanţii cadrelor didactice
şi de cercetare în Consiliul facultăţii sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor
cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate, iar reprezentanţii studenţilor sunt aleşi
prin vot universal, direct şi secret de către studenţii facultăţii. Alegerea membrilor Consiliului
facultății se face în acord cu principiul reprezentativității departamentelor și a programelor de
studii din cadrul facultății.
(3) Decanul conduce lucrările Consiliului facultății. Hotărârile Consiliului se iau cu
votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul celor prezenţi reprezintă cel puţin două
treimi din numărul total al membrilor. Membrii Consiliului au drept de vot deliberativ egal.
Art. 29. Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii:
a) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;
b) aprobă strategia de dezvoltare a facultății, în concordanță cu strategia de dezvoltare
a universității;
c) aprobă programele de studii gestionate de facultate;
d) controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind
starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la
nivelul facultăţii;
e) propune înființarea și desființarea de departamente și programe de studii;
f) stabilește sarcinile didactice și de cercetare la nivelul departamentului, respectiv al
programului de studii, în vederea întocmirii statelor de funcții;
g) avizează statele de funcții pentru personalul didactic și de cercetare;
h) îndeplineşte alte atribuţii, stabilite prin Carta universitară sau aprobate de Senatul
universitar şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Secțiunea V. Consiliul departamentului
Art. 30. (1) La nivelul departamentului, se constituie un Consiliu ai cărui membri
sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare
titulare din cadrul departamentului, cu respectarea reprezentativității programelor de studiu.
Consiliul departamentului reprezintă organismul decizional și deliberativ al departamentului.
(2) Hotărârile Consiliului departamentului se iau cu votul majorităţii membrilor
prezenţi, dacă numărul celor prezenţi reprezintă cel puţin două treimi din numărul total al
membrilor. Membrii Consiliului au drept de vot deliberativ egal.
(3) La nivelul departamentelor se întocmesc statele de funcții ale personalului didactic
și de cercetare, prin consultarea membrilor acestora de către directorul de departament, ca
urmare a precizării sarcinilor didactice şi de cercetare de către Consiliul facultăţii.

Secțiunea VI. Consiliul pentru studii universitare de doctorat
Art. 31. (1) Universitatea Națională de Arte din București este instituție organizatoare
de studii universitare de doctorat, în cadrul căreia funcționează școala doctorală, cu rang egal
cu acela al departamentelor.
(2) Conform legii, instituția organizatoare de studii universitare de doctorat este
condusă de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat care își duce la îndeplinire
atribuțiile și se organizează conform Codului studiilor universitare de doctorat și
Regulamentului de organizare și desfășurare al studiilor universitare de doctorat, sub
conducerea unui director. Funcţia de director al Consiliului pentru studiile universitare de
doctorat este asimilată funcţiei de prorector.
Art. 32. (1) Directorul Consiliului pentru studii universitare de doctorat este numit
conform prevederilor Codului de studii universitare de doctorat.
(2) Directorul Consiliului pentru studii universitare de doctorat poate fi demis
conform Codului studiilor universitare de doctorat.
(3) Directorul Consiliului pentru studii universitare de doctorat are, în principal
următoarele atribuţii:
a) conduce şedintele Consiliului studiilor universitare de doctorat;
b) aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului studiilor universitare de doctorat;
c) răspunde de pregătirea, organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere la
studiile universitare de doctorat;
d) coordonează activităţile legate de desfăşurarea studiilor universitare de doctorat;
e) aprobă, pe baza regulamentului adoptat de consiliul şcolii doctorale, recunoaşterea
unor cursuri parcurse în cadrul programelor de studii universitare de masterat, de
cercetare;
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f) propune consiliului şcolii doctorale aprobarea curiculumului de pregătire în doctorat
şi programul de cercetare;
g) reprezintă şcoala doctorală în relaţiile cu alte structuri ale universității sau cu terţi;
h) avizează fişa individuală a postului pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic
aflat în subordine.

Secțiunea VII. Consiliul școlii doctorale
Art. 33. (1) La nivelul școlii doctorale funcţionează Consiliul şcolii doctorale, care se
constituie și își desfășoară activitatea conform Codului studiilor universitare de doctorat, fiind
condus de un director.
(2) Consiliul şcolii doctorale se stabileşte prin votul universal, direct şi secret al
conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală respectivă.
(3) La nivelul Consiliului școlii doctorale se întocmesc și se avizează statele de funcții
ale conducătorilor de doctorat din cadrul școlii doctorale, prin consultarea membrilor
acestora, ca urmare a precizării sarcinilor didactice şi de cercetare de către consiliul facultăţii.
Art. 34. (1) Directorul Consiliului conduce Consiliul şcolii doctorale şi este numit de
către Consiliul pentru studii universitare de doctorat dintre conducătorii de doctorat din
cadrul şcolii.
(2) Principalele atribuţii ale directorului Consiliului școlii doctorale, sunt:
a) elaborarea regulamentului şcolii doctorale;
b) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calităţii de membru al şcolii
doctorale unor conducători de doctorat, precum şi stabilirea de standarde minimale
de performanţă ştiinţifică în vederea aplicării obiective a acestor proceduri;
c) înmatricularea şi exmatricularea
conducătorilor de doctorat;

studenţilor-doctoranzi,

la

propunerea

d) luarea deciziilor privind avizarea statului de funcţii al personalului didactic şi de
cercetare afiliat şcolii doctorale;
e) asistarea evaluatorului extern în procesul de evaluare în vederea acreditării,
respectiv a reacreditării sau a autorizării provizorii a şcolii doctorale;
f) alte atribuţii specifice.

Secțiunea VIII. Rectorul
Art. 35. Rectorul reprezintă legal universitatea în relațiile cu terții și realizează
conducerea executivă a universității. Rectorul va asigura menţinerea unei stări de colaborare
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şi întrajutorare între facultăţi. El este garantul climatului academic în cadrul universității,
susţinând crearea unei culturi organizaţionale performante, într-o transparenţă totală care
creează posibilitatea informării reale şi complete a întregului personal angajat al universității
despre hotărârile luate în organele de conducere din universitate.
Art. 36. (1) Rectorul Universității Naționale de Arte din București se desemnează
prin una dintre următoarele modalităţi:
a) pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de Senatul
universitar nou-ales, sau
b) prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare
titulare din cadrul universității şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul
universitar şi din consiliile facultăţilor.
(2) În urma desemnării, rectorul trebuie confirmat prin ordin al ministrului educației
naționale.
(3) Alte aspecte legate de organizarea şi desfăşurarea desemnării rectorului vor fi
stabilite prin Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor la nivelul universității.
Art. 37. Rectorul confirmat al universității încheie un contract instituţional cu
Ministerul Educaţiei Naționale.
Art. 38. (1) Durata mandatului este de patru ani. O persoană nu poate ocupa funcţia
de rector pentru mai mult de două mandate succesive, complete.
(2) În perioada în care lipseşte din universitate, din raţiuni întemeiate, rectorul
desemnează persoana care îl înlocuieşte. Dacă perioada de înlocuire depăşeşte 90 de zile, se
procedează la alegerea unui nou rector.
(3) În cazul vacantării funcției, se organizează alegeri parţiale sau concurs public
pentru ocuparea funcției, potrivit Cartei universitare, în termen de maximum trei luni de la
data vacantării.
(4) Rectorul universității poate fi demis de către Senatul universitar, pentru
neîndeplinirea clauzelor prevăzute în contractul de management, în condiţiile specificate prin
contractul de management şi Carta universitară.
Art. 39. (1) În exercitarea prerogativelor sale, rectorul emite decizii şi urmăreşte
aplicarea prevederilor Cartei şi regulamentelor universității, precum şi ale tuturor hotărârilor
luate de Senat. El răspunde de activitatea sa în faţa Senatului.
(2) În virtutea funcției executive pe care o duce la îndeplinire, rectorul are următoarele
atribuţii, competențe și responsabilități:
a) realizează managementul şi conducerea operativă a universității, pe baza
contractului de management;
b) negociază şi semnează contractul instituţional cu Ministerul Educaţiei Naționale;
c) încheie contractul de management cu Senatul universitar;
d) propune spre aprobare senatului universitar structura şi reglementările de
funcţionare ale universității;

- 14 -

e) propune spre aprobare senatului universitar proiectul de buget şi raportul privind
execuţia bugetară;
f) conduce Consiliul de administrație, în calitate de președinte;
g) are obligaţia să prezinte anual, cel târziu până în prima zi lucrătoare a lunii aprilie a
fiecărui an, un raport privind starea universității. Raportul este făcut public pe siteul universității şi este transmis tuturor părţilor interesate. Acest raport include cel
puţin:
i) situaţia financiară a universității, pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli;
ii) situaţia fiecărui program de studii;
iii) situaţia personalului instituţiei;
iv) rezultatele activităţilor de cercetare;
v) situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul universității;
vi) situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare;
vii) situaţia posturilor vacante;
viii) situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile precedente.
h) aprobă structura şi componenţa comisiei de etică universitară;
i) numește comisiile de analiză a sancțiunilor disciplinare;
j) face publică oferta anuală de şcolarizare, prin declaraţie pe propria răspundere;
k) răspunde în faţa Senatului universitar pentru buna desfăşurare a concursurilor de
ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică
universitară şi a legislaţiei în vigoare;
l) pune în aplicare sancţiunile disciplinare și cele stabilite de către comisia de etică;
m) reprezintă universitatea în Conferinţa Naţională a Rectorilor şi în organismele
internaţionale la care universitatea este afiliată;
n) conduce şi coordonează elaborarea şi implementarea strategiei dezvoltării în
perspectivă a universității; propune Senatului universității direcţiile prioritare de
acţiune pentru realizarea acestei strategii;
o) conduce şi coordonează elaborarea planului operaţional anual realizat pe baza
propunerilor şi sugestiilor colectate din documentele similare ale facultăţilor şi a
principalelor departamente funcţionale din universitate;
p) deleagă reprezentarea către prorector sau desemnează un înlocuitor;
q) este ordonatorul de credite şi propune Consiliului de administraţie metodologia de
aprovizionare şi raţionalizare a cheltuielilor;
r) răspunde de organizarea controlului financiar preventiv, a controlului operativ
curent şi a controlului financiar intern;
s) analizează şi propune înfiinţarea de fundaţii şi participarea universității în cooperare
sau consorţiu;
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t) coordonează elaborarea tuturor documentelor şi raportărilor către Ministerul
Educației Naționale şi organele teritoriale; cu delegare de autoritate aceste
documente pot fi semnate şi de un membru al Consiliului de administrație;
u) urmărește permanent respectarea de către toţi angajaţii a normelor legale privind
derularea activităţilor ce le revin, ia măsurile de sancţionare pentru abaterile
constatate și aprobă toate documentele legate de salarizarea personalului
universității;
v) analizează cererile şi memoriile adresate universității şi le supune dezbaterii
organismului de conducere competent;
w) sintetizează şi diseminează informaţiile semnificative pentru desfăşurarea în bune
condiţii a activităţilor specifice universității;
x) participă la evaluarea patrimoniului, împreună cu directorul general administrativ şi
directorul economic, şi reprezintă universitatea în relaţiile cu terţii;
y) încadrează în şi eliberează din funcţie personalul didactic și de cercetare, didactic
auxiliar și tehnic-administrativ, în condiţiile prevăzute de lege; negociază cu
sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, încheie şi semnează
contractul colectiv de muncă la nivelul instituţiei;
z) dispune înmatricularea, exmatricularea, reînmatricularea sau întreruperea studiilor
de către studenţi;
aa) aprobă comisiile de soluționare a contestațiilor depuse de candidații la admitere și
studenții absolvenți, în cadrul examenelor de finalizare a studiilor, și aprobă
rezultatele finale ale acestora;
bb) prezidează întrunirile de natură academică din cadrul universității la care participă;
cc) coordonează organizarea examenului de admitere în universitate;
dd) coordonează, prin serviciile şi compartimentele din subordine, activităţile pentru
asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării în condiţii optime a întregii
activităţi a universității; prin decizie internă nominalizează componenţa comisiilor
de analiză şi avizare a achiziţiilor de bunuri;
ee) propune spre aprobare Senatului universitar structura şi regulamentele de
funcţionare ale universității;
ff) propune spre aprobare Senatului universitar proiectul de buget şi raportul privind
execuţia bugetară;
gg) propune Senatului, pentru aprobare, indicatorii de performanţe manageriale pentru
cadrele de conducere din universitate;
hh) propune Senatului universitar, spre aprobare, sancţionarea personalului cu
performanţe profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în
vigoare;
ii) iniţiază studiile pentru lucrările de investiţii şi dotări aprobate de organul de
conducere colectivă şi urmăreşte derularea acestora; stabileşte comisiile de lucru
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care vor aviza lucrările de investiţii;
jj) analizează şi avizează întocmirea şi realizarea planurilor anuale de întreţinere şi
reparaţii;
kk) propune Consiliului de administraţie repartizarea pe facultăţi a fondurilor ce le
revin, coordonează şi controlează sectorul administrativ-economic în acţiunile de
achiziţionare a reperelor prevăzute pe liste, în ordine prioritară, propuse de
decanatele facultăţilor;
ll) controlează alcătuirea planului pentru asigurarea bazei de combustibili şi energie
electrică, precum şi încadrarea consumurilor în repartiţii;
mm)

coordonează activităţile de relaţii publice la nivel de universitate;

nn) coordonează activităţile Centrului de Instruire şi Perfecţionare şi avizează măsurile
propuse de către facultăţi pentru diversificarea ofertei de formare continuă;
oo) numește comisiile de lucru pentru programe sau proiecte importante cu impact
major pentru universitate şi identifică sursele de finanţare a proiectelor;
pp) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Senatul universitar, în conformitate cu
contractul de management, Carta universitară şi legislaţia în vigoare.

Secțiunea IX. Prorectorul
Art. 40. (1) Prorectorul este numit de rector, numai după consultarea Senatului
universitar. Numărul prorectorilor este stabilit de Senatul universitar, prin constituirea unui
post de prorector la minimum 800 de studenți.
(2) Revocarea prorectorului poate fi dispusă numai de rector, după consultarea
obligatorie a Senatului.
Art. 41. Prorectorul își îndeplinește atribuțiile executive și strategice pe baza delegării
date de rector și în conformitate cu legea. Între atribuțiile prorectorului se numără:
a) asigurarea publicării hotărârilor conducerii universității și editării materialelor
informative;
b) coordonarea strategiilor de promovare publică a universității;
c) actualizarea site-ului universității și coordonarea elaborării Cartei;
d) elaborarea, împreună cu rectorul, a regulamentelor de funcționare și a structurii
universității pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educației Naționale și
a propunerilor consiliilor facultății;
e) orice alte atribuții prevăzute de lege sau delegate expres de către rector.
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Secțiunea X. Decanul
Art. 42. Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de administrarea și conducerea
facultăţii și de punerea în aplicare, la acest nivel, a hotărârilor rectorului, Consiliului de
administrație și Senatului universitar.
Art. 43. (1) Decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat de către rector la
nivelul facultăţii. La concurs pot participa persoane din cadrul universității sau din orice
facultate de profil din ţară ori din străinătate care, pe baza audierii în plenul Consiliului
facultăţii, au primit avizul de participare la concurs. Consiliul facultăţii are obligaţia de a
aviza minimum doi candidaţi care îndeplinesc condiţiile legale, condiţiile prevăzute de Carta
universitară și cele prevăzute în regulament.
(2) În cazul vacantării funcției, se procedează la organizarea unui nou concurs public
în maximum 3 luni de la data vacantării.
(3) Decanul poate fi revocat din funcție prin rezoluție motivată a rectorului, după
consultarea Consiliului facultății. În același timp, decanul facultăţii poate fi revocat la
propunerea a două treimi din numărul total al membrilor Consiliului facultăţii. În termen de
două săptămâni, rectorul analizează propunerea și, dacă o acceptă, dispune revocarea din
funcție printr-o rezoluție.
Art. 44. Decanul facultăţii are următoarele atribuţii:
a) reprezintă facultatea în relaţiile cu alte facultăţi din universitate sau din afara
universității;
b) coordonează activitatea de punere în aplicare a hotărârilor Consiliului facultăţii;
c) conduce şedinţele Consiliului facultăţii;
d) concepe strategia de dezvoltare a facultății;
e) prezintă anual un raport consiliului facultăţii privind starea facultăţii;
f) răspunde în faţa Senatului universitar pentru buna desfăşurare a concursurilor de
ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică
universitară şi a legislaţiei în vigoare;
g) pune în aplicare sancţiunile disciplinare și cele stabilite de către Comisia de etică;
h) asigură coordonarea administrării departamentelor de către directorii acestora;
i) desemnează prodecanul după numirea de către rector;
j) semnează ca primă semnătură corespondenţa facultăţii;
k) coordonează realizarea planului strategic al facultăţii şi a planului operaţional;
l) asigură managementul didactic şi al calităţii în facultate;
m) coordonează sesiunile concursului de admitere și a examenului de finalizare a
studiilor;
n) propune scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de personal;
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o) analizează oportunitatea înfiinţării de noi specializări şi încetarea funcţionării unor
specializări deficitare;
p) coordonează activitatea de Protecţia Muncii, Pază şi Stingerea Incendiilor şi
Apărare Civilă din facultate;
q) coordonează acţiuni de plasare în muncă a absolvenţilor;
r) propune calendarul activităţilor didactice;
s) asigură îndeplinirea indicatorilor de finanţare stabiliți de Consiliul Național al
Finanțării din Învățământul Superior şi Consiliul Național al Cercetării Științifice la
nivel de facultate;
t) propune înmatricularea și exmatricularea studenților facultății;
u) aprobă înscrierea şi reînscrierea studenţilor în anul II şi următori;
v) verifică şi semnează registrul matricol după ce situaţia şcolară a fost definitivată;
w) coordonează utilizarea şi gestionarea corespunzătoare a bazei materiale a facultăţii;
x) aprobă cererile studenţilor referitoare la: scutirea parţială de frecvenţă pe motive
medicale, pentru competiţii sportive, culturale sau alte manifestări cu caracter
oficial; programarea examenelor parţiale; recunoaşterea notelor studenţilor
transferaţi, a celor ce urmează a doua facultate, a studenţilor care beneficiază de
prelungire de şcolaritate sau a celor repetenţi; reexaminare;
y) anulează rezultatele unui examen sau ale unei evaluări dacă au fost obținute
fraudulos sau dacă au fost încălcate prevederile Codului de etică și deontologie;
z) aprobă statele de funcţiuni și referatele de plată cu ora;
aa) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Senatul universitar, de rectorul universității și
în regulamentele interne sau în legislația învățământului.

Secțiunea XI. Prodecanul
Art. 45. Prodecanul sprijină și asistă decanul în exercițiul prerogativelor sale. Acesta
răspunde în fața decanului şi a Consiliului facultăţii și își desfășoară activitatea în baza unui
contract managerial cu decanul facultății.
Art. 46. (1) Prodecanul este numit de către decan, după numirea acestuia din urmă de
către Rector. Fiecare decan va numi un singur prodecan.
(2) Revocarea prodecanilor poate fi dispusă motivat de către decan.
Art. 47. Prodecanul asigură conducerea curentă în diferite domenii din activitatea
facultăţii. Prodecanul are următoarele atribuţii:
a) suplinește decanul, cu acordul acestuia, în raporturile cu universitatea, alte facultăţi,
instituţii şi organisme;
b) urmărește buna desfăşurare a activităţii la nivelul facultăţii şi colaborează cu
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directorul general administrativ pentru eficientizarea acesteia;
c) urmărește elaborarea documentelor necesare evaluării calitative la nivelul facultății;
d) urmărește elaborarea documentelor necesare pentru întocmirea raportului de
cercetare în cadrul universității;
e) realizează legătura cu departamentele în domeniile pe care le au în competenţă;
f) îndeplinește sarcinile legate de realizarea activităților expoziționale de semestru,
licență, master;
g) răspunde de îndeplinirea standardelor de calitate la nivelul facultății;
h) orice alte atribuții delegate expres de către decan.

Secțiunea XII. Directorul de departament
Art. 48. (1) Directorul de departament realizează managementul şi conducerea
operativă a departamentului, cu sprijinul Consiliului departamentului. Directorul de
departament răspunde de planurile de învăţământ, de statele de funcţii, de managementul
cercetării şi al calităţii şi de managementul financiar al departamentului.
(2) Selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor
contractuale de muncă ale personalului departamental sunt de răspunderea directorului de
departament.
(3) Directorul de departament răspunde în faţa Senatului și a rectorului pentru buna
desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de
calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare.
Art. 49. (1) Directorul de departament este ales prin votul direct şi secret al tuturor
cadrelor didactice şi de cercetare titulare din departament.
(2) Directorul de departament poate fi revocat din funcţie de majoritatea membrilor
departamentului, prin vot direct şi secret.
(3) În cazul vacantării funcției de director de departament, se procedează la alegeri
parţiale, în termen de maximum trei luni de la data vacantării.

CAPITOLUL IV. STRUCTURI ACADEMICE AUXILIARE
Secțiunea I. Serviciul secretariat-social-arhivă
Art. 50. (1) Secretariatul Universității Naționale de Arte din București își desfășoară
activitatea administrativă și executivă în concordanță cu regulamentul de organizare și
funcționare propriu și cu legislația în vigoare. Secretariatul își asumă rolul de mediator între
membrii comunității academice, între universitate și celelalte instituții naționale sau străine și
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între comunitatea academică și societate. De asemenea, în cadrul compartimentului
Secretariat se întocmesc situațiile statistice care reflectă activitatea anuală a universității,
prezentate rectorului, Ministerului Educației Naționale sau Institutului Național de Statistică.
(2) Personalul secretarial al universității este angajat prin concurs public, în
conformitate cu legislația relevantă, condițiile preliminare pentru toate posturile fiind studiile
superioare și competența în utilizarea calculatoarelor.
(3) Activitatea de secretariat se desfășoară prin secretariatele facultăților, secretariatul
școlii doctorale, secretariatul cabinetului rectorului și secretariatul internațional, sub
coordonarea secretariatului universității, condus de către secretarul-șef al universității.
Art. 51. Secretarul-șef coordonează, îndrumă şi controlează activitatea serviciului
secretariat-social-arhivă, având următoarele atribuții și responsabilități:
a) asigură legătura în probleme de învăţământ, cu organele corespondente din
Ministerul Educaţiei Naționale, potrivit mandatului conducerii universității;
b) verifică respectarea prevederilor legii în activitatea de secretariat;
c) redactează hotărârile Senatului universității și întocmeşte procesele-verbale ale
şedinţelor Senatului;
d) asigură respectarea circuitului documentelor în cadrul compartimentului;
e) asigură eliberarea actelor de studii şi diplomelor;
f) asigură întocmirea şi eliberarea documentelor necesare desfăşurării doctoratelor;
g) gestionează dosarele de concurs;
h) orice alte atribuţii, stabilite de rector, precum şi cele prevăzute de celelalte
regulamente ale universității și în fișa postului.
Art. 52. Secretariatele facultăților și al școlii doctorale gestionează activitatea
administrativă curentă pe care funcționarea departamentelor și a programelor de studii o
implică, având în acest scop personal distinct.
Art. 53. Serviciul secretariat-social-arhivă funcționează în baza regulamentului de
organizare și funcționare propriu. Activitatea secretariatelor facultăților și al școlii doctorale
se desfășoară sub coordonarea secretarului-șef al universității, presupunând, printre altele:
a) organizarea activităţilor didactice;
b) utilizarea bazei de date privind gestionarea şcolarităţii, în format electronic;
c) verificarea dosarelor studenţilor transferaţi, precum şi ale celor înmatriculaţi,
proveniţi de la alte facultăţi;
d) colaborarea cu serviciile, secretariatele şi departamentele universității în vederea
soluţionării diverselor solicitări venite din partea studenților sau a altor angajați ai
universității;
e) întocmirea cataloagelor de note, centralizatoarelor de note şi registrelor matricole;
f) întocmirea tabelelor nominale cu studenţii, absolvenţii, masteranzii, cursanţii care
urmează să primească acte de studii, pe domenii, specializări şi forme de
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învăţământ, în termen de maximum o lună de la finalizarea studiilor sau de la
înregistrarea cererii; tabelele în cauză vor purta semnătura decanului facultăţii, sau,
după caz, a directorului de departament şi a secretarului coordonator. Tabelele şi
dosarele absolvenţilor se înaintează secretarului-șef al universității;
g) îndeplinirea oricăror altor atribuţii stabilite de secretarul-șef, decanul facultăţii,
rectorul sau preşedintele Senatului, precum și a celor prevăzute în celelalte
regulamente ale universității.
Art. 54. Compartimentul social are atribuții privind asigurarea condițiilor de viață și
studiu pentru studenți, fiind responsabil în principal cu distribuirea burselor, cu evidența
studenților cu probleme sociale sau de sănătate și cu gestionarea facilităților de transport
public ale studenților.
Art. 55. Compartimentul arhivă are ca obiect principal de activitate alcătuirea
fondului arhivistic al universității, inventarierea documentelor, organizarea depozitelor de
arhivă, securizarea documentelor, elaborarea şi actualizarea Nomenclatorului de arhivă,
selecţionarea şi casarea documentelor de arhivă.

Secțiunea II. Biblioteca
Art. 56. (1) Biblioteca Universității Naţionale de Arte Bucureşti este o bibliotecă
universitară care participă la procesul de instruire, formare şi educare, precum şi la activităţi
de cercetare, deservind prioritar studenţii, cadrele didactice şi cercetătorii din universitate.
(2) Scopul principal al bibliotecii este de a facilita utilizarea colecțiilor de cărți,
documentelor specifice și bazelor de date, pentru informare, cercetare, educaţie şi recreere, de
către studenţi, cadre didactice, cercetători şi doctoranzi, prin constituirea, colecționarea,
organizarea, prelucrarea, conservarea, dezvoltarea și comunicarea
Art. 57. (1) Biblioteca Universității Naţionale de Arte Bucureşti sprijină eficient
procesul de instruire, cercetare şi educaţie, angajându-se să achiziționeze publicaţii (cărţi,
periodice, colecţii speciale), documente specifice şi baze de date în toate domeniile de interes
pentru universitate, în vederea constituirii fondului documentar al bibliotecii, să pună la
dispoziţia utilizatorilor a fondului documentar prin servicii de împrumut şi organizarea de săli
de lectură și să ofere servicii specifice (cercetare bibliografică, traduceri etc.).
(2) Conducerea operativă a bibliotecii revine Consiliului bibliotecii, organism prin
care se eficientizează activitatea bibliotecii în acord cu cerinţele facultăţii (informare,
multiplicare, documentare) şi costurile acestor activităţi. Consiliul se întruneşte de câte ori
este nevoie pentru rezolvarea problemelor facultăţilor şi ale bibliotecii.
(3) Biblioteca se subordonează rectorului și Senatului universitar, iar funcționarea
acesteia este reglementată printr-un regulament de organizare și funcționare propriu.
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Secțiunea III. Editura și tipografia
Art. 58. (1) Editura este parte componentă a Universității Naționale de Arte din
Bucureşti și se subordonează misiunii şi regulamentelor acesteia. Editura urmăreşte
susţinerea, sprijinirea şi dezvoltarea de activităţi editoriale din domeniul cultural şi
educaţional în general și, în special, din domeniile arte vizuale și istorie şi teoria artei.
(2) Editura, prin activităţile sale editoriale, îşi propune să contribuie la integrarea
programelor de instruire, perfecţionare, consultanţă şi cercetare, a nivelului de pregătire
cultural și educaţional şi a mijloacelor logistice pe care se bazează procesele instructiveducative în standardele internaţionale existente în domeniu. În acest sens, editura
universității își asumă, printre altele, editarea, tipărirea şi difuzarea de cărţi, periodice,
cursuri, metodologii, lucrări şiinţifice, teze de doctorat, cataloage, monografii, albume de
artă, traduceri, înregistrări pe bandă magnetică, audio, video, din domeniul cultural şi
educaţional; organizarea de evenimente editoriale în ţară şi străinatate; crearea unor colecţii
de carte culturală despre arta vizuală şi auditivă; crearea de arhive (manuscrise, benzi sonore
şi video, fotografii etc.) care să promoveze creaţia în domeniul artelor, istoriei şi teoriei artei.
Art. 59. (1) Organele de conducere ale editurii sunt Consiliul Științific și
Coordonatorul Editurii, fiind stabilite de către Senatul Universității Naţionale de Arte din
Bucureşti.
(2) Editura se află în subordonarea și sub controlul rectorului și Senatului universitar,
desfășurându-și activitatea în baza unui regulament de organizare și funcționare propriu.

CAPITOLUL V. STRUCTURI ADMINISTRATIVE
Secțiunea I. Directorul general administrativ
Art. 60. (1) Structura administrativă a universității este condusă de către directorul
general administrativ şi este organizată pe direcţii și servicii. Directorul general administrativ
este managerul administrativ al instituției, având responsabilitate deplină în ceea ce privește
eficiența compartimentelor administrative.
(2) Directorul general administrativ răspunde pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în
fața rectorului și a Senatului universitar.
Art. 61. (1) Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs organizat
de Consiliul de administrație. Preşedintele comisiei de concurs este rectorul, din comisie
făcând parte, în mod obligatoriu, și un reprezentant al Ministerului Educaţiei Naționale.
Validarea concursului se face de către Senatul universitar, iar numirea pe post, de către
rectorul universității.
(2) În eventualitatea schimbării rectorului, menţinerea în funcţie a directorului general
administrativ se poate face numai pe baza acordului scris al acestuia de susţinere executivă a
planului managerial al noului rector.
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Art. 62. Atribuțiile și responsabilitățile directorului general administrativ sunt, printre
altele:
a) participă la managementul strategic al universității în calitate de membru în
Consiliul de administrație;
b) execută deciziile luate de autorităţile academice ale universității în ceea ce priveşte
administraţia;
c) asigură punerea în practică, precum şi urmărirea din punct de vedere administrativ a
politicii universității;
d) gestionează personalul administrativ:
e) valorifică, conservă, dezvoltă, îmbogățește patrimoniul universității;
f) iniţiază şi desfăşoară activităţi care vizează ameliorarea eficacităţii gestionării
resurselor universității; în acest sens, întreprinde acţiuni pentru obţinerea de resurse
extrabugetare de finanţare;
g) participă ca membru din partea conducerii la întocmirea planurilor operaţionale şi
strategice ale universității împreună cu şefii de compartimente, sub coordonarea
directă a conducerii universității;
h) întocmeşte situaţiile cerute de Ministerul Educației Naționale referitoare la
patrimoniu sau la planul de investiţii şi situaţiile cerute de Consiliul Național al
Finanțării din Învățământul Superior pentru stabilirea plafonului de finanţare
(numărul de studenţi fizici, numărul de studenţi echivalenţi, resursele umane);
i) reprezintă universitatea, la propunerea rectorului, în relaţiile cu persoane fizice şi
juridice pe probleme de administrare, protejare şi dezvoltarea patrimoniului;
j) urmăreşte executarea lucrărilor de reparaţii capitale curente şi de investiţii şi
avizează recepţiile la lucrările executate;
k) urmăreşte şi răspunde de întocmirea planului de investiţii şi achiziţii materiale. Este
responsabil de realizarea acestuia în limitele fondurilor bugetare şi extrabugetare;
l) urmăreşte şi răspunde de întreţinerea patrimoniului imobiliar, asigurând folosirea
raţională a spaţiilor şi securitatea acestora;
m) verifică modul de utilizare a materialelor de consum;
n) anual, prezintă un raport-sinteză în faţa Consiliului de administrație.

Secțiunea II. Direcția economică
Art. 63. (1) În virtutea autonomiei financiare de care se bucură, Universitatea
Națională de Arte din București organizează și conduce contabilitatea proprie, respectiv
contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune, precum și activitatea de control
financiar preventiv, în cadrul Direcției economice, aflată în directa subordonare a rectorului.
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(2) Direcția economică asigură măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și
controlul activelor, datoriilor și capitalurilor universității, precum și a rezultatelor obținute
din activitatea desfășurată, asigurând informațiile cu privire la execuția bugetului de venituri
și cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare și contul annual de execuție, destinate
ordonatorului de credite.
(3) Direcția economică a universității are în structura sa biroul financiar-contabilitate
și casieria universității, care își desfășoară activitatea în condiții de legalitate, în baza
regulamentului de organizare și funcționare propriu.
Art. 64. (1) Direcția economică este condusă de directorul economic, desemnat prin
concurs public. Directorul economic coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de
întreaga activitate contabil-finanaciară la nivelul universității, răspunzând pentru îndeplinirea
atribuțiilor în fața rectorului și Senatului.
(2) În ceea ce privește atribuțiile, competențele și responsabilitățile sale, printre altele,
directorul economic:
a) asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a
universității, în conformitate cu dispoziţiile legale;
b) exercită controlul financiar preventiv propriu în cadrul universității cu privire la
realitatea, legalitatea şi regularitatea proiectelor de operaţiuni prezentate la viză;
c) organizează analiza periodică a utilizării mijloacelor circulante şi propune măsuri
împreună cu conducătorii celorlalte compartimente pentru prevenirea unor
imobilizări de fonduri, pentru accelerarea vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante;
d) participă la orice acţiune întreprinsă în cadrul instituției având drept scop creşterea
eficienţei activităţii economice;
e) asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii
către bugetul de stat, fonduri speciale şi către terţi;
f) organizează contabilitatea în cadrul universității, în raport cu structura
organizatorică;
g) asigură utilizarea fondurilor bugetare şi extrabugetare, în lei sau valută, în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
h) urmăreşte efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor în evidenţa contabilă.
exercitând controlul operativ curent din cadrul compartimentului;
i) asigură repartizarea creditelor bugetare pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate,
pentru toate activităţile universității;
j) verifică execuţia pentru finanţarea de bază, complementară şi activităţi
autofinanţate; asigură întocmirea în termenul legal a situaţiilor financiare lunare,
trimestriale şi anuale (bilanţul);
k) asigură întocmirea la termenele legale a bugetului de venituri şi cheltuieli al
instituţiei conform datelor prezentate de departamente şi în corelare cu veniturile
prognozate şi cele stabilite prin contractul instituţional şi complementar;
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l) angajează universitatea în toate operaţiunile patrimoniale prin semnătură alături de
rector;
m) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin compartimentului contabilitate pentru
asigurarea integrităţii patrimoniului, prin efectuarea corectă şi la zi a înregistrărilor
în evidenţă, efectuarea şi valorificarea rezultatelor inventarierii anuale;
n) asigură confidenţialitatea datelor înscrise în documente.

Secțiunea III. Biroul achiziții publice
Art. 65. (1) Biroul achiziții publice urmărește și asigură corecta desfășurare a
activităților de achiziții publice prin respectarea și executarea deciziilor luate de conducerea
universității vizând administrarea corectă a patrimoniului, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Biroul achiziții publice asigură punerea în aplicare a măsurilor luate de conducerea
universității, pentru dezvoltarea bazei materiale a instituției. Biroul achiziții publice își
desfășoară activitatea în baza unui regulament de organizare și funcționare propriu, în așa fel
încât să asigure:
a) respectarea prezentului regulament;
b) executarea deciziilor luate de conducerea universității în ceea ce privește
administrarea patrimoniului cu condiția respectării prevederilor legale;
c) desfășurarea activității ce vizează gestionarea eficientă si eficace a resurselor
universității;
d) controlarea executării deciziilor luate de conducerea universității și de directorul
general administrativ, evaluarea executării lor și raportarea către rector și director
general administrativ;
e) întocmirea și propunerea spre aprobare a planului de achiziţii publice anual în baza
propunerilor primite de la compartimentele și subunitățile universității și îl prezintă
spre aprobare conducerii;
f) participarea la realizarea planului operațional;
g) centralizeaza referatele de necesitate pentru întreaga universitate;
h) asigură întocmirea dosarelor de achiziții publice, pentru achizițiile publice solicitate,
și elaborează toate documentele legate de aplicarea procedurii de achiziție publică
stabilită;
i) asigură lansarea comenzilor către furnizori și încheierea contractelor cu aceștia ;
j) asigură derularea în condițiile legii a procedurilor de achiziție publică și
aprovizionare;
k) achizitionează de pe piață, în condițiile legii, bunuri, produse, materii prime și
materiale necesare activității universității;
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l) prospectează piața de bunuri, produse, materii prime și materiale în vederea
depistării de noi furnizori și a ofertelor celor mai avantajoase sub raportul prețcalitate;
m) participă la întocmirea și executarea bugetului universității și colaboreaza în acest
sens cu Direcția economică și directorul economic;
n) îndeplineşte în termen şi în cele mai bune condiţii orice alte sarcini sau dispoziţii
din domeniul său de activitate, conform legislației în vigoare și reglementărilor
interne.

Secțiunea IV. Serviciul juridic
Art. 66. (1) Asistența și reprezentarea juridice ale universității sunt asigurate de
Serviciul juridic, a cărui activitate este reglementată prin propriul regulament de organizare și
funcționare. Serviciul juridic este subordonat rectorului, fiind condus de șeful juridic.
(2) Serviciul juridic asigură consultanță juridică, fără a se pronunța asupra aspectelor
economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentele supuse avizării.
(3) În virtutea atribuțiilor sale, Serviciul juridic:
a) reprezintă universitatea pe baza delegaţiei date de conducerea instituţiei şi apără
drepturile şi interesele acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de
jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice;
b) asigură respectarea legislaţiei române în vigoare aplicabilă instituţiilor de
învățământ superior de stat;
c) urmăreşte publicarea actelor normative relevante în Monitorul Oficial şi aduce la
cunoştinţă conducerii obligaţiile ce revin universității;
d) întocmeşte toate actele specifice pentru susţinerea, în instanţele de orice grad, a
intereselor legitime ale instituţiei;
e) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti ce privesc interesele
universității;
f) avizează, din punct de vedere al legalităţii, actele producătoare de efecte juridice la
care instituţia este parte;
g) avizează, din punct de vedere al legalităţii, orice măsuri care sunt de natură să
angajeze răspunderea patrimonială a instituţiei ori să aducă atingere drepturilor sale
sau ale personalului din cadrul acesteia;
h) acordă, la cerere, asistenţă juridică celorlalte direcții și servicii ale universității;
i) elaborează proiectele de contracte în care instituţia este parte, asigurând
conformitatea acestora cu dispoziţiile legale;
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j) participă la negocierea contractelor în care universitatea urmează să devină parte,
inclusiv la negocierea contractului colectiv de muncă;
k) avizează toate documentele care reglementează activitatea universității, a
facultăților, a departamentelor, a direcțiilor sau serviciilor universității;
l) participă la procedurile de licitație;
m) face parte din birourile electorale stabilite la nivelul universității;
n) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau regulemente interne.

Secțiunea V. Compartimentul audit public intern
Art. 67. (1) Rolul auditului public intern este de a contribui la buna şi efectiva
gestiune a fondurilor publice. Aportul compartimentului de audit public intern constă în
promovarea unei culturi privind realizarea unui management efectiv şi eficient în cadrul
universității. Activitatea compartimentului este reglementată prin propriul regulament de
funcționare și organizare.
(2) Misiunea compartimentului de audit public intern este de a audita sistemele de
control din cadrul instituției în scopul de a evalua eficacitatea şi performanţa structurilor
funcţionale în implementarea politicilor, programelor şi acţiunilor, în vederea îmbunătăţirii
continue a managementului instituțional.
Art. 68. (1) Funcționarea Compartimentului audit public intern face obiectul
prevederilor Cartei auditorului intern.
(2) Printre obiectivele activității compartimentului se numără:
a) asigurarea conformitatii procedurilor şi a operaţiunilor cu normele juridice;
b) evaluarea rezultatelor privind obiectivele urmărite şi examinarea impactului efectiv;
c) evaluarea sistemelor de management şi control intern;
d) îmbunătăţirea adminstrării universității;
e) consilierea conducerii universității;
f) gestionarea eficientă a riscurilor;
g) monitorizarea conformităţii cu regulile şi procedurile existente;
h) asigurarea unei evidențe contabile şi a unui management informatic fiabile şi
corecte;
i) îmbunătățirea calității managementului, a controlului şi auditului intern;
j) îmbunătățirea eficienței și eficacității operaţiilor.
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Secțiunea VI. Direcția resurse umane
Art. 69. (1) Direcţia resurse umane asigură aplicarea legislaţiei în domeniul resurselor
umane, gestionarea curentă a resurselor umane la nivelul universității, precum şi dezvoltarea
unui sistem de formare profesională continuă, transparent şi flexibil, care să asigure creşterea
ocupabilităţii, adaptabilităţii şi mobilităţii salariaţilor şi care să răspundă nevoilor de personal
calificat și profesionist.
(2) Direcţia resurse umane este direct subordonată rectorului, conform organigramei
aprobate de Senatul universității. Conducerea operativă a direcţiei este asigurată de un
director, numit în condiţiile legii.
(3) Direcţia resurse umane are în componenţă mai multe structuri, biroul salarizare,
biroul personal, registratură și curier, care își desfășoară activitatea curentă în baza
regulamentului de organizare și funcționare al Direcției resurse umane.
Art. 70. Directorul resurse umane îndeplinește, în principal, următoarele atribuţii și
responsabilități:
a) organizează, coordonează, conduce, îndrumă şi controlează activitatea birourilor din
cadrul Direcţiei;
b) aplică legislaţia în domeniul resurselor umane – recrutare, angajare, avansare,
promovare, mobilitate, sancţionare şi încetare a raporturilor de muncă, respectiv
salarizare a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi a celor
cu contract de colaborare din cadrul universității;
c) asigură informarea permanentă şi duce la îndeplinire dispoziţiile primite din partea
rectorului în legătură cu activitatea direcţiei;
d) verifică statele de funcții ale personalului didactic, planurile de învățământ, numărul
grupelor de studenți, constituirea normelor;
e) asigură confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor gestionate de salariaţii din
cadrul Direcţiei;
f) întocmește bugetul pe fiecare sursă de finanțare atât la începutul anului, cât și ca
urmare a modificărilor prevederilor bugetare pentru plata drepturilor de personal;
g) asigură aplicarea prevederilor legale privind acordarea drepturilor salariale şi a altor
drepturi pentru personalul didactic, de cercetare, didactic auxiliar şi nedidactic din
cadrul universității.

CAPITOLUL VI. DISPOZIȚII FINALE
Art. 71. (1) Prezentul Regulament intră în vigoare în 20 de zile de la data aprobării.
(2) În termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a Regulamentului, la nivelul
fiecărei structuri academice auxiliare, respectiv administrative, se vor elabora sau actualiza
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propriile regulamente de organizare și funcționare, unde este cazul, urmând a fi supuse
aprobării Senatului.
(2) Orice modificare sau completare a Regulamentului de organizare și funcționare se
aprobă prin hotărâre a Senatului universitar.
Art. 72. Directorii de departament și șefii de servicii au obligaţia de a aduce la
cunoştinţa subalternilor Regulamentul de organizare și funcționare al universității, iar
personalului didactic, de cercetare, didactic auxiliar şi nedidactic are datoria de a îl respecta.
Art. 73. Aprobat în ședința Senatului din 22 noiembrie 2017, prin hotărârea cu
numărul 48.

RECTOR,
prof. univ. dr. Cătălin-Mihai Bălescu
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