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PREAMBUL 
 

Carta prezintă opţiunile majore ale comunităţii universitare şi se aplică în tot spaţiul   
Universității Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport (UNEFS) din București 

 

Prezenta Cartă respectă principiile Magnei Carta a Universităţilor Europene şi ale 

Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului 

 
Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti a fost înfiinţată 

prin Legea pentru Educaţie Fizică, promulgată la data de 15 iunie 1923 şi publicată în 
Monitorul Oficial din 17 iunie 1923 sub denumirea de Institutul Naţional de Educaţie Fizică, 
denumire care a fost schimbată pe parcursul existenţei sale până la cea actuală, atribuită prin 
H.G. nr. 1093/30.09.2009. 

  În baza principiilor de organizare şi a modului de desfăşurare a activităţilor 
comunităţii academice prevăzute în prezenta Cartă, UNEFS se defineşte în sistemul de 
clasificare al Uniunii Europene ca instituţie de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică de 
tip A, cu profil specific, în care se întrunesc domeniile de bază ale cunoaşterii ştiinţifice 
despre Om-Educaţie-Sport-Sănătate-Cultură-Societate. 

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport este una dintre primele instituţii 
de stat apărute în Europa, care pregătește specialişti în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului. 
Calitatea învăţământului şi prestaţia comunităţii academice din UNEFS sunt argumentate de 
numărul mare de absolvenţi care au devenit celebri, fiind apreciaţi în multe ţări de pe 
mapamond. Există temei faptic să se considere că atât fondul de cunoştinţe acumulat cât şi 
prestigiul multor cadre didactice au obţinut cote internaţionale ridicate.  

Misiunea şi obiectivele pe care şi le asumă UNEFS, prin Carta Universitară, îl 
individualizează, în cadrul sistemului naţional de învăţământ superior, prin claritate, distincţie 
şi specificitate. 

 
 



4 
 

CAPITOLUL I 

IDENTITATEA, MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE UNEFS 
 
Art. 1. Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport este o instituţie publică de 
învăţământ superior, cu personalitate juridică, ce funcţionează în baza Constituţiei României 

desfăşurându-se conform legilor/reglementărilor în vigoare, Cartei UNEFS şi regulamentelor 
proprii.  
Art. 2. Identitatea UNEFS este exprimată prin:  
a) denumire; 
b) emblemă, drapel, imn şi ţinută de ceremonie (robă şi tocă) - stabilite de Senatul UNEFS; 
c) ziua UNEFS; 
d) sediul rectoratului, situat în Bucureşti, str. Constantin Noica nr. 140, sector 6. 
Art. 3. a) Comunitatea universitară este constituită din studenţi, personal didactic şi de 
cercetare şi personal didactic şi de cercetare auxiliar. 
b) Din comunitatea universitară fac parte şi persoane cărora li s-a conferit calitatea de 
membru al comunităţii universitare, prin hotărârea Senatului universitar. 
c) Activităţile administrative şi tehnice necesare bunei funcţionări a UNEFS sunt realizate de 
un personal de specialitate, denumit personal administrativ. 
Art. 4. a) Spaţiul universitar în care îşi desfăşoară activitatea comunitatea academică este 
inviolabil şi cuprinde edificiile, terenurile, staţiunile didactice, centrul de cercetări, spaţiile de 
cazare, cantina, precum şi dotările aferente, aflate în posesia UNEFS, indiferent de titlul 
juridic sub care instituția este îndreptăţită să le utilizeze. 
b) UNEFS are dreptul la constituirea proprietăţii, conform art. 226, alin. 1-9 din Legea 
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 
Art. 5. a) Conform prezentei Carte, UNEFS Bucureşti este un for metodologic naţional şi 
internaţional care generează şi transferă cunoaştere către societate, aceasta fiind exprimată 
prin valorile ştiinţei şi culturii universale, în general, şi ale domeniului Educaţie Fizică şi 
Sport, în special. 
b) Demersul menționat se realizează prin formarea iniţială şi continuă a specialiştilor 
domeniului, precum şi prin cercetare ştiinţifică, inovare şi performanţă sportivă, rezultatele 
fiind valorificate şi diseminate la nivel internaţional. În acest sens, instituţia dezvoltă/ 
promovează învăţământul şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe 
cunoaştere, educaţie continuă şi integrare în circuitul de valori universale. Misiunea şi 
obiectivele UNEFS se stabilesc în consens cu necesităţile culturale, sociale și economice ale 
comunităţii și ale societății. 
Art. 6. a) În acord cu nivelul de competenţă şi cu responsabilităţile asumate faţă de societatea 
românească, UNEFS îşi defineşte misiunea ca universitate de cercetare avansată şi educaţie. 
b) Îndeplinirea misiunii UNEFS este urmărită prin: 

- dezvoltarea şi aplicarea ştiinţei la domeniul său de activitate, la nivel naţional şi 
internaţional; 

- lărgirea şi tezaurizarea fondului de cunoştinţe teoretice şi practice, precum şi a 
fondului de carte şi documente din domeniul său specific; 

- promovarea valorilor ştiinţifice proprii şi universale, a metodologiilor, invenţiilor şi 
inovaţiilor, a cunoştinţelor metodice şi practice moderne, a experienţei şi gândirii 
creatoare din domeniu; 

- formarea şi perfecţionarea specialiştilor la standarde europene de calificare în educaţie 
fizică, sport, kinetoterapie şi alte profesii conexe; 

- susținerea dezvoltării şi afirmării sportului românesc de performanţă, prin asistenţă 
ştiinţifică, consiliere şi participare la elaborarea de strategii;  

- promovarea spiritului olimpic şi de fair-play. 

din 1991, a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 - cu modificările ulterioare, activitatea sa 
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Art. 7. Pentru îndeplinirea misiunii sale, UNEFS îşi propune următoarele obiective prioritare: 
- aplicarea și optimizarea procesului Bologna și a Sistemului European de Credite 

Transferabile (ECTS); 
- implicarea în cercetări ştiinţifice competitive, prin dezvoltarea de noi direcţii, unităţi 

şi centre proprii de cercetare, precum şi prin participarea la realizarea de proiecte 
ştiinţifice de interes naţional şi internaţional; 

- afirmarea constantă a prestigiului său internaţional, pe plan ştiinţific, profesional, 
performanţial și cultural - prin editarea de reviste periodice, publicaţii neperiodice, 
monografii etc., incluse în schimburi naţionale şi internaţionale, prin organizarea de 
simpozioane, conferinţe, colocvii, expoziţii, concursuri, spectacole etc., prin 
schimburi de experienţă și de proprietăţi intelectuale, prin stabilirea de parteneriate; 

- organizarea predării și însușirii cunoştinţelor profesional-ştiinţifice centrate pe 
student, în vederea formării de specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, 
ştiinţă, cultură,  activităţi sociale şi economice specifice domeniului şi a 
perfecţionării continue a absolvenţilor, în spiritul progresului, cunoaşterii şi 
educaţiei permanente; 

- promovarea relaţiilor de cooperare internaţională şi integrarea în sistemul european 
de învăţământ superior, din punct de vedere structural, calitativ şi al eficienţei 
economice; 

- promovarea pluralismului opţiunilor, a analizelor critice şi constructive, a polemicii 
ştiinţifice, a simţului etic, civic și de apărare a cadrului democratic întemeiat pe 
respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului într-un stat de 
drept; 

- asigurarea unei baze materiale moderne corespunzătoare desfăşurării tuturor 
activităţilor, şi a condiţiilor de muncă şi viaţă adecvate pentru toţi membrii 
comunităţii academice; 

- asigurarea unui climat psihosocial propice obținerii unor performanțe profesionale 
de nivel internațional și construirii unor cariere de succes. 

Art. 8. Pentru desfăşurarea unor activităţi menite să contribuie la realizarea misiunii şi 
obiectivelor sale, UNEFS poate încheia contracte de colaborare cu instituţii publice sau cu 
operatori economici (cluburi şi asociaţii sportive, cluburi de agrement, societăţi comerciale cu 
activităţi în domeniul educaţiei fizice, sportului şi kinetoterapiei etc.) în următoarele condiţii: 

- constituirea de parteneriate care să permită înscrierea la competiţii pentru obţinerea de 
fonduri destinate finanţării programelor de cercetare şi dezvoltare; 

- stabilirea de relaţii de colaborare pentru creşterea nivelului de calificare al studenţilor 
de la diferite programe/cicluri de studii şi al personalului propriu de cercetare şi 
educaţie; 

- stabilirea de relaţii pentru dezvoltarea ofertei educaţionale, în acord cu cerinţele pieţei 
muncii; 

- dezvoltarea de parteneriate pentru crearea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor 
practico-metodice şi de cercetare aplicativă.  

Art. 9. UNEFS se poate asocia cu alte instituţii de învăţământ superior, cu unităţi de 
cercetare-dezvoltare sau cu alte organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării, constituind 
consorţii şi parteneriate necesare îndeplinirii misiunii şi obiectivelor sale, prin care să se 
urmărească: 

- constituirea unui pol de excelenţă în cercetare şi educaţie, în domeniul de specialitate; 
- promovarea imaginii universităţii în cadrul unui demers conjugat, capabil să le aducă 

beneficii  membrilor săi, pe plan naţional şi internaţional; 
- elaborarea unei strategii de obţinere a statutului de lider în domeniile de activitate 

specifice; 
- optimizarea utilizării resurselor financiare, materiale, informaţionale şi umane;  
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- elaborarea unei politici de dezvoltare unitară a instituţiilor din cadrul consorţiului sau 
al parteneriatului; 

- susţinerea şi dezvoltarea programelor universitare comune şi individuale ale 
partenerilor; 

- constituirea de parteneriate pentru accesarea fondurilor de finanţare a programelor de 
cercetare şi dezvoltare; 

- identificarea domeniilor de excelenţă în cercetare şi susţinerea logistică şi financiară a 
centrelor de cercetare rezultate din conjugarea resurselor instituţiilor implicate. 

Art. 10. Acţiunile de cooperare internaţională ale UNEFS se concretizează prin următoarele 
modalităţi de desfăşurare: 

- mobilităţi interuniversitare pentru studenţi, profesori, cercetători, personal didactic 
auxiliar; 

- schimburi  de experienţă şi organizarea de workshop-uri, conferinţe, congrese; 
- stagii de perfecţionare în unităţi de învăţământ şi cercetare cu recunoaştere 

internaţională; 
- programe de studii derulate în parteneriat internaţional; 
- stagii de practică de specialitate. 

Art. 11. Prezenţa UNEFS în cadrul diferitelor forme de asociere se realizează la propunerea 
persoanelor cu atribuţii de conducere şi decizie din universitate şi este aprobată de Senatul 
UNEFS. Modalităţile de asociere vor avea la bază un contract asumat de toţi partenerii, în 
care se vor detalia toate condiţiile de derulare a activităţii. 
Art. 12. În vederea creşterii vizibilităţii pe plan internaţional, UNEFS aderă la organizaţii/ 
organisme internaţionale, instituţionale şi profesionale, de educaţie şi cercetare. Acest demers 
se realizează la iniţiativa membrilor comunităţii universitare, fiind analizat şi aprobat de 
Senatul UNEFS. 
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CAPITOLUL II 
PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 
Art. 13. UNEFS aderă la principiile generale ale Magnei Carta a Universităţilor Europene şi 
ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 - cu modificarile ulterioare, aceasta însemnând:  

- promovarea învăţământului, ştiinţei şi culturii în spiritul valorilor democraţiei, al 
libertăţii academice şi al deschiderii spre integrare în comunitatea internaţională, cu 
respectarea identităţii naţionale; 

- îmbunătăţirea managementului şi administrării resurselor, precum şi creşterea 
eficienţei procesului de formare şi educare; 

- orientarea spre o înaltă calitate a predării, cercetării şi educaţiei; 
- promovarea sistemului de cursuri bazat pe credite transferabile etc.  

 
Principiul răspunderii publice 
 
Art. 14. a) Răspunderea publică presupune: 

- respectarea politicilor publice naţionale şi europene, a legislaţiei în vigoare în 
domeniul educaţiei și cercetării ştiinţifice, precum și a prevederilor prezentei Carte; 

- asigurarea eficienţei manageriale şi a eficienţei utilizării resurselor; 
- asigurarea transparenţei tuturor deciziilor adoptate şi a activităţilor desfăşurate. 

b) Prin asumarea răspunderii publice, UNEFS se obligă: 
- să respecte legislaţia în vigoare, Carta proprie şi politicile naţionale şi europene în 

domeniul învăţământului superior; 
- să aplice şi să se supună reglementărilor în vigoare referitoare la asigurarea şi 

evaluarea calităţii în învăţământul superior; 
- să respecte politicile de echitate şi etică universitară cuprinse în Codul de etică și 

deontologie profesională aprobat de Senatul universitar; 
- să asigure eficienţa managerială, eficienţa utilizării resurselor şi a cheltuirii fondurilor 

din surse publice, conform contractului instituţional; 
- să asigure transparenţa tuturor deciziilor şi activităţilor sale, conform legislaţiei în 

vigoare; 
- să respecte libertatea academică a personalului didactic, didactic auxiliar şi de 

cercetare, precum şi drepturile şi libertăţile studenţilor. 
c) Raportul anual al Rectorului cu privire la starea Universității Naționale de Educație Fizică 
și Sport este o componentă a răspunderii publice. 
 
Principiul autonomiei universitare 
 
Art. 15. a) Autonomia universitară este înţeleasă ca modalitate specifică de autoconducere, în 
acord cu cadrul legal stabilit de Constituţia României, legislaţia învăţământului și prevederile 
prezentei Carte, precum şi în acord cu reglementările proprii. 
b) Autonomia universitară se exercită numai ca urmare a asumării răspunderii publice. 
 
Principiul libertăţii academice 
 
Art. 16. Libertatea academică, în viziunea prezentei Carte, înseamnă: 

- dreptul oricărui membru al comunităţii academice de a alege şi a fi ales, de a fi 
numit sau selectat, în condiţiile regulamentare aprobate de Senatul UNEFS; 

- dreptul oricărui membru al comunităţii academice de a dobândi şi a transmite liber 
cunoştinţe ştiinţifice, de a modela atitudini şi aptitudini, de a contribui la formarea 
specialiştilor în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului; 
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- dreptul oricărui membru al comunităţii academice de a studia şi a cerceta 
problematica domeniului, respectând deontologia cercetării ştiinţifice, şi de a fi 
sprijinit în demersurile pe care Senatul le consideră necesare şi oportune;  

- dreptul comunităţii academice, în ansamblu, şi al fiecărui membru de a contribui la 
dezvoltarea fondului de cunoştinţe al UNEFS prin cărţi, articole, lucrări ştiinţifice şi 
documente, de a i se recunoaşte proprietatea intelectuală, valorile culturale şi 
tradiţionale create. 

 
Principiul transparenţei  
 
Art. 17. a) Conform acestui principiu, UNEFS îşi desfăşoară activitatea într-o manieră 
deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public 
constituie regula, iar limitarea accesului la informație constituie excepţia, în condiţiile legii. 
b) În vederea asigurării transparenţei, cu respectarea metodologiilor în vigoare, UNEFS va 
permite accesul la informaţii privind: raportul anual al Rectorului; rapoarte anuale de 
activitate a structurilor instituției; rapoarte de autoevaluare a universităţii; rapoarte de 
autoevaluare a programelor de studii; balanţa de venituri şi cheltuieli pentru fiecare trimestru; 
scoaterea la concurs a posturilor didactice, de cercetare și administrative; admiterea la 
programele de studii; finalizarea studiilor; date privind organizarea şi desfăşurarea activităţii 
didactice. 
Art. 18. Rezultatele activităţii didactice şi ştiinţifice din facultăţi şi departamente, precum şi 
rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenţi devin informaţii publice, prin 
intermediul rapoartelor de evaluare sau al conferinţelor de presă, după caz. 
 
Principiul eficienţei manageriale şi financiare 
 
Art. 19. a) Conducerea UNEFS se exercită pe trei paliere: decizional, executiv şi 
reprezentativ. Forul decizional al UNEFS este Senatul. Senatul atribuie anumite competenţe 
decizionale şi altor structuri stipulate în Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 - cu 

modificările ulterioare, prezentei Carte şi regulamentelor aprobate, exceptând competenţele 
conferite de ministerul tutelar ordonatorului de credite. Forul executiv este Consiliul de 
administraţie al universităţii, format din rector, prorectori, decani, director general 
administrativ şi un reprezentant al studenţilor.  
b) La nivelul facultăţii, structura de conducere este Consiliul facultăţii, iar la nivelul 
departamentului, Consiliul departamentului. 
c) Funcţiile de conducere la nivelul universităţii sunt cele de rector, prorector și director 
general administrativ. La nivelul facultăţii, funcţiile de conducere sunt cele de decan si 
prodecan. La nivelul departamentului, funcţia de conducere este cea de director de 
departament. În cazul unităţilor de cercetare (existente sau nou-înfiinţate), funcţia de 
conducere este cea de director (pentru fiecare dintre ele). 
d) Structura administrativă a universităţii este condusă de directorul general administrativ şi 
este organizată pe direcţii şi servicii. 
Art. 20. Structurile UNEFS îşi desfăşoară activitatea în baza unor atribuţii, drepturi, obligaţii, 
recompense şi sancţiuni consemnate în regulamente proprii, aprobate de Senat. 
 
Principiul asigurării calităţii 
 
Art. 21. a) Principiul asigurării calităţii se referă la înfiinţarea şi funcţionarea structurilor, la 
crearea şi aplicarea procedurilor şi instrumentelor ce permit evaluarea nivelului de realizare a 
activităţilor didactice şi de cercetare din UNEFS, precum și a celor de management şi 
administraţie.  
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b) Conform acestui principiu, în UNEFS se implementează proceduri de evaluare internă şi 
externă care oferă periodic informaţii privind calitatea resurselor umane ce alcătuiesc corpul 
profesoral şi activităţile derulate de acestea, dar și calitatea şi cantitatea resurselor utilizate de 
universitate pentru realizarea misiunii şi obiectivelor sale. Asigurarea calităţii presupune 
implicarea în acest proces a tuturor membrilor comunităţii academice. 
Art. 22. Managementul calităţii în UNEFS vizează crearea unei comunităţi universitare 
implicate în evoluţia şi restructurarea instituţiei, prin adoptarea procedurilor şi instrumentelor 
managementului calităţii totale, adecvate cerinţelor referitoare la creşterea relevanţei formării 
specialiştilor şi cercetătorilor în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului, conform procesului 
Bologna şi metodologiei ARACIS. 
 
Principiul respectării drepturilor şi libertăţilor membrilor comunităţii academice 
 
Art. 23. Comunitatea academică din UNEFS este deschisă cetăţenilor români şi străini, fără 
discriminare, în condiţiile impuse de legislaţia în vigoare şi de normele sale interne. Criteriile 
fundamentale ale apartenenţei şi promovării în comunitatea academică sunt competenţa 
profesională şi integritatea morală. Intrarea în comunitatea universitară se face prin concurs 
sau prin desemnare (pentru titlurile onorifice).  

 Art. 24. În UNEFS, se pot constitui fundaţii, sindicate, asociaţii şi societăţi profesionale, 
ştiinţifice sau culturale, naţionale şi internaţionale, ale cadrelor didactice, cercetătorilor, 
studenţilor, personalului didactic auxiliar şi personalului de îngrijire, potrivit prevederilor 
legale. În spaţiul academic al UNEFS, funcţionarea oricărei structuri organizatorice, cu sau 
fără personalitate juridică, este permisă doar cu aprobarea Senatului. Organizarea oricărei 
acţiuni de asociere în interiorul campusului este posibilă doar cu aprobarea Consiliului de 
administraţie. 
Art. 25. Comunitatea academică se situează, în ansamblul său, în afara activităţilor şi 
confruntărilor politice. Spaţiul UNEFS nu poate fi folosit pentru manifestări politice şi de 
prozelitism confesional. Apartenenţa la comunitatea academică nu îngrădeşte în niciun fel 
activităţile politice sau confesionale ale membrilor săi, ca persoane particulare, în afara 
spaţiului UNEFS; o persoană cu funcţie de conducere şi demnităţi politice nu poate avea în 
acelaşi timp şi funcţie de conducere la nivelul universităţii. 
 

Principiul educaţiei centrate pe student 

 
Art. 26. a) Studenţii sunt parteneri în procesul comun de instruire şi educare desfăşurat în 
UNEFS şi sunt membri egali ai comunităţii academice. 
b) Opinia studenţilor, individuală sau colectivǎ, exprimată democratic şi legal prin 
reprezentanţi autorizaţi, constituie un factor major în armonizarea procesului instructiv-
educativ specific, fiind o condiţie de realizare a obiectivelor UNEFS. 
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CAPITOLUL  III 
AUTONOMIA UNIVERSITARĂ 

 
Art. 27. a) UNEFS este organizat şi funcţionează pe baza autonomiei universitare, aceasta 
fiind înţeleasă ca modalitate concretă de autoguvernare în cadrul legal conferit de Constituţia 
României, Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 - cu modificările ulterioare şi de 
reglementările proprii învăţământului, de exercitare şi asumare a unui ansamblu de obligaţii 
şi competenţe, în acord cu dezvoltarea învăţământului specific domeniului şi cu principiul 
răspunderii personale şi publice faţă de calitatea activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică 
desfăşurate, fără niciun fel de ingerinţe ideologice, politice sau religioase. 
b) Autonomia UNEFS constă în dreptul de a se autoconduce, de a-şi exercita libertăţile 
academice fără niciun fel de ingerinţe ideologice, politice sau religioase, de a-şi asuma un 
ansamblu de competenţe, obligaţii şi responsabilităţi, în acord cu opţiunile şi orientările 
strategice naţionale ale dezvoltării învăţământului superior, cu progresul ştiinţei şi tehnicii, al 
civilizaţiei şi culturii româneşti şi universale. 
c) Autonomia universitară, în înţelesul prezentei Carte, se exprimă prin autonomie 
decizională la nivel organizatoric, funcţional, didactic, ştiinţific, financiar şi administrativ. 
 
Autonomia organizatorică şi funcţională 

  
 Art. 28. Autonomia organizării structurilor UNEFS se materializează prin: 

- dreptul fiecărui membru al comunităţii universitare de a fi ales şi de a alege, prin vot 
secret, structurile şi funcţiile de conducere, conform legii; 

- dreptul de a elabora regulamente proprii, în acord cu legislaţia în vigoare; 
- dreptul de a-şi recruta cadrele didactice, cercetătorii, studenţii, personalul didactic 

auxiliar şi personalul tehnic şi administrativ, potrivit cerinţelor activităţilor proprii, 
cu respectarea legislaţiei din domeniu. 

Art. 29. Autonomia funcţionalǎ a UNEFS se exprimǎ prin: 
- dreptul de a-şi stabili şi perfecţiona propriile structuri şi relaţii de funcţionalitate prin 

înfiinţarea/desfințarea/reorganizarea facultăţilor, departamentelor, centrelor, liniilor 
de studii, unităţilor de cercetare/servicii, laboratoarelor și a altor colective, conform 
legii; 

- dreptul de a-şi alcǎtui state de funcţii în raport cu resursele umane, materiale şi 
financiare de care dispune şi cu prevederile planului de învǎţǎmânt; 

- dreptul de a conferi titluri didactice, ştiinţifice şi onorifice, în condiţiile legii; 
- dreptul de a stabili programe de cooperare şi schimburi profesionale, naţionale şi 

internaţionale; 
- dreptul de a reglementa şi evalua conduita membrilor comunitǎţii academice, 

conform legislaţiei în vigoare şi prezentei Carte; 
- dreptul de a avea editurǎ proprie, pagini pe internet, reviste, cursuri, manuale, lucrǎri 

de cercetare sau orice alte materiale care vin în sprijinul activitǎţilor didactice și de 
cercetare; 

- dreptul de a iniţia şi realiza şi alte activitǎţi, în acord cu menirea UNEFS şi cu 
legislaţia în vigoare. 

 
Autonomia didactică şi ştiinţifică 
 
Art. 30. Autonomia didacticǎ a UNEFS se materializeazǎ prin: 

- dreptul de a elabora şi aplica, în condiţiile legii, planuri şi programe de studii, în 
acord cu experienţa universitarǎ de referinţǎ, şi de a-şi orienta cercetarea ştiinţificǎ 
pe direcţii considerate prioritare; 
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- dreptul de a organiza activitǎţi de instruire-educaţie permanentǎ şi de perfecţionare; 
- dreptul de a stabili standarde de evaluare a nivelului de performanţǎ al absolvenţilor, 

cadrelor didactice şi cercetǎtorilor, precum şi a nivelului de predare-învǎţare la 
disciplinele cuprinse în planul de învăţământ; 

- dreptul de a stabili participarea la programele naţionale şi internaţionale cu caracter 
didactic, ştiinţific şi civic-umanitar. 

Art. 31. Autonomia ştiinţificǎ a UNEFS se exprimǎ prin: 
- dreptul de organiza, în cadrul UNEFS, centre, laboratoare, colective de cercetare, şi 

de a participa la programe de cooperare ştiinţificǎ naţionalǎ şi internaţionalǎ; 
- dreptul de a iniţia şi organiza programe şi manifestări de cercetare ştiinţificǎ; 
- dreptul de a participa la competiţia pentru obţinerea granturilor de cercetare; 
- dreptul de a utiliza resursele financiare rezultate din activitatea de cercetare 

ştiinţificǎ, potrivit strategiei instituţionale; 
- dreptul de a disemina în mediul universitar şi ştiinţific, naţional şi internaţional, 

rezultatele cercetărilor realizate. 
 
Autonomia financiarǎ şi administrativǎ 

  
 Art. 32. Autonomia financiarǎ şi administrativǎ a UNEFS se materializeazǎ prin: 

- dreptul de a utiliza bugetul şi resursele financiare de care dispune, conform 
intereselor instituţionale, deciziilor proprii şi reglementǎrilor legale în vigoare; 

- dreptul de a realiza venituri din cercetarea ştiinţificǎ şi din alte prestaţii, în acord cu 
menirea comunitǎţii academice; 

- dreptul de a stabili tarife şi taxe pentru diferite activitǎti desfǎşurate, în acord cu 
legislaţia în vigoare; 

- dreptul de a efectua operaţii financiar-bancare cu parteneri, în condiţiile legii şi în 
funcţie de interesele instituţionale; 

- dreptul de a primi donaţii şi sponsorizǎri, cu aprobarea Senatului; 
- dreptul de a acorda burse şi a efectua plǎţi, conform legii; 
- dreptul de a supraveghea ordinea şi disciplina în spaţiul universitar şi de a administra 

patrimoniul de care dispune, potrivit cerinţelor procesului de învǎţǎmânt; 
- dreptul de a organiza unitǎţi de servicii care aduc fonduri materiale şi financiare, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare; 
- dreptul de a gestiona şi a dispune de fondurile alocate din bugetul public sau din alte 

resurse financiare proprii, potrivit cerinţelor rezultate din obiectivele şi funcţiile 
comunitǎţii academice, în acord cu reglementǎrile generale din domeniu. 

Art. 33. Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport funcţionează ca instituţie publică 
finanţată din fondurile alocate de la bugetul de stat, din fondurile obţinute din taxele de 
şcolarizare și din alte activităţi universitare şi ştiinţifice, din dobânzi, donaţii și sponsorizări 
obţinute în condiţiile legii de la persoane fizice şi juridice (române sau străine) şi din alte 
surse. Aceste venituri sunt gestionate integral de universitate, cu respectarea dispoziţiilor 
legale. 
a) Toate resursele de finanţare ale UNEFS sunt venituri proprii. 
b) Finanţarea UNEFS de la bugetul de stat se face pe bază de contract încheiat cu ministerul 
de resort, respectiv: 

- contract instituţional pentru finanţarea de bază pentru fondul de burse şi protecţie 
socială a studenţilor, pentru fondul de dezvoltare instituţională şi pentru finanţarea de 
obiective de investiţii; 

- contract complementar destinat finanţării reparaţiilor capitale, dotărilor şi altor 
investiţii, precum şi subvenţiilor pentru cazare şi masă. 
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c) UNEFS poate beneficia de finanţare suplimentară din bugetul alocat de ministerul de resort  
pentru dezvoltare instituţională, pe baza criteriilor competitive, conform standardelor 
internaţionale. 
d) Finanţarea cercetării ştiinţifice universitare se face conform legislaţiei specifice 
domeniului cercetării-dezvoltării. 
e) Fondurile rămase la sfârşitul anului din execuţia bugetului prevăzut în contractul 
instituţional şi complementar, fondurile aferente cercetării ştiinţifice universitare şi veniturile 
extrabugetare rămân la dispoziţia UNEFS şi se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al 
universităţii, fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de 
stat pentru anul următor. 
Art. 34. Activitatea de gestionare a resurselor se concretizează prin dreptul de: 

- a elabora bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, în funcţie de necesităţile şi 
oportunităţile utilizării eficiente a fondurilor, potrivit legii şi răspunderii personale; 

- a realiza venituri din activitatea de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi din alte 
activităţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- a beneficia de donaţii, sponsorizări, subvenţii, taxe şi alte forme de sprijin financiar şi 
material de la persoane juridice şi fizice, din ţară şi din străinătate; 

- a întreprinde acţiuni în vederea obţinerii de resurse de finanţare suplimentare, în 
condiţiile legii; 

- a stabili priorităţile de dezvoltare în materie de investiţii şi dotări, în funcţie de 
priorităţile strategice ale dezvoltării învăţământului; 

- a acorda stimulente materiale şi băneşti din veniturile proprii, în condiţiile legii; 
- a acorda burse din venituri proprii, distinct de cele atribuite potrivit altor reglementări 

legale; 
- a efectua plăţi din veniturile proprii, în condiţiile legii; 
- a gestiona întregul patrimoniu potrivit necesităţilor proprii, în condiţiile legii şi în 

concordanţă cu principiul prudenţialităţii în gestionarea resurselor universităţii. 
Art. 35. a) Cheltuielile universităţii se fac cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, în 
condiţiile autonomiei universitare, în vederea realizării obiectivelor dezvoltării instituţionale. 
b) Sumele băneşti sau mijloacele financiare şi materiale obţinute prin sponsorizări de către 
membrii comunităţii universitare pot fi cheltuite numai în strictă conformitate cu prevederile 
contractelor de sponsorizare respective, în condiţiile legii. 
c) Modalităţile de constituire, dezvoltare şi utilizare a bazei materiale a universităţii, necesare 
învăţământului şi cercetării ştiinţifice, se aprobă de către Senatul UNEFS. 
d) La nivelul structurilor şi funcţiilor de conducere, se va ţine seama în permanenţă de 
principiul prudenţialităţii în gestionarea resurselor UNEFS. 
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CAPITOLUL IV 
ASIGURAREA CALITĂŢII 

 
Art. 36. UNEFS promovează consecvent cultura instituţională bazată pe excelenţă, prin 
implementarea unui sistem de management fundamentat pe o strategie proprie, pe o structură 
organizatorică şi pe instrumente care permit asigurarea, monitorizarea şi evaluarea continuă a 
calităţii. 
Art. 37. a) Departamentul pentru Managementul Calităţii (DMC) din UNEFS reprezintă 
organismul de coordonare a activităţilor de evaluare şi promovare a calităţii educaţiei şi a 
întregii activităţi desfăşurate la nivel instituţional.  
b) DMC contribuie la implementarea politicilor instituţionale pentru asigurarea calităţii 
proceselor de predare-învăţare, a cercetării ştiinţifice şi a activităţii serviciilor din UNEFS, ca 
parte a unui sistem integrat şi eficient compus din managementul instituţiei, structurilor, 
serviciilor, resurselor financiare, resurselor umane şi studenţilor, în vederea îndeplinirii 
obiectivelor comune. 
Art. 38. DMC are în componenţă două comisii specifice fiecărei structuri instituţionale: 
Comisia pentru Asigurarea Calităţii în Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; Comisia pentru 
Asigurarea Calităţii în Facultatea de Kinetoterapie. Activitatea DMC este coordonată de un 
Birou executiv format din: preşedinte - prorector, responsabilii celor două comisii, un 
reprezentant al studenţilor şi un reprezentant al angajatorilor. 
Art. 39. Atribuţiile şi responsabilităţile DMC din UNEFS se regăsesc în Regulamentul 
acestei structuri. 
Art. 40. Departamentul pentru Managementul Calităţii se află în subordinea Senatului 
UNEFS.  
Art. 41. Criteriul fundamental de evaluare a performanţelor profesionale ale cadrelor 
didactice se bazează, pe de o parte, pe calitatea prestaţiei didactice, iar pe de altă parte, pe 
activitatea de cercetare ştiinţifică, validată prin lucrări publicate, comunicări şi produse 
intelectuale recunoscute. Evaluarea acestor performanţe se realizează periodic, după 
regulamentul adoptat în acest sens, conform normelor şi uzanţelor practicate în viaţa 
academică. Evaluarea personalului didactic auxiliar şi a celui tehnico-administrativ se 
realizează conform legislaţiei în vigoare.  
Art. 42. UNEFS promovează excelenţa individuală, prin instituirea unor forme de sprijin 
pentru cadrele didactice și de cercetare, precum şi pentru studenţii cu performanţe deosebite: 
- granturi de studii sau de cercetare la universităţi din ţară ori din străinătate, acordate pe 

bază de competiţie; 
- granturi pentru susținerea performanței sportive; 
- granturi pentru efectuarea şi finalizarea unor cercetări, inclusiv teze de doctorat; 
- aprobarea unor rute educaţionale flexibile, care permit individualizarea parcursului de 

studii universitare pentru studenții componenți ai loturilor naționale și olimpice; 
- crearea de instrumente şi mecanisme de susţinere a inserţiei profesionale în ţară şi în 

străinătate, astfel încât să valorifice la nivel superior atât talentul cât şi achiziţiile  
dobândite prin formare; 

- granturi pentru promovarea/diseminarea rezultatelor cercetării pe plan naţional şi 
internaţional; 

- UNEFS promovează perfecționarea profesională a personalului didactic auxiliar şi tehnic-
administrativ prin instituirea unor forme de sprijin, cum ar fi suportul financiar pentru 
cursuri de specializare sau sistemul de evidenţieri şi recompense. 
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CAPITOLUL V 
STRUCTURA UNEFS 

   
Art. 43. În structura instituţională a UNEFS, se pot înfiinţa facultăţi, departamente, institute, 
programe de studii, secţii, centre, laboratoare, staţiuni experimentale sau alte structuri 
destinate prestării de servicii, menite sǎ contribuie la realizarea strategiei dezvoltǎrii 
instituţionale şi la implementarea politicilor educaţionale ori a misiunilor sale. De regulǎ, 
acestea îşi proiecteazǎ activitatea pentru mai mulţi ani, pe termen mediu şi lung. 
Art. 44. a) Organizarea sau reorganizarea universităţii se face în corelaţie cu nivelul 
dezvoltării acesteia şi atunci când condiţiile reale reclamă un astfel de demers. Dacă cerinţele 
de ordin funcţional impun reorganizarea, aceasta se realizează până la începerea anului 
universitar următor, înainte de definitivarea statelor de funcţii şi a personalului didactic.  
b) Hotărârea de modificare a structurii universitare îi revine Senatului. Reorganizarea/ 
restructurarea facultăţii din structura universitară îi revine Senatului, la propunerea consiliului 
facultăţii respective, astfel: departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, se 
comasează sau se desfiinţează prin hotărârea Senatului universitar, la propunerea consiliului/ 
consiliilor facultăţii/facultăţilor în care funcţionează. 
c) Reorganizarea/restructurarea nu poate modifica, elimina sau anula statutul obţinut prin 
concurs de către cadrele didactice titularizate.  
d) Dacă se constituie facultăţi, departamente sau structuri noi, se procedează la alegerea 
structurii corespunzătoare de conducere. Statele de funcţii şi personal didactic se întocmesc 
pe departamente şi se definitiveazǎ înainte de începerea anului universitar. 
Art. 45. Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 131, alin. 2, UNEFS poate 
înfiinţa, pe perioadă determinată şi pe proiecte, unităţi de cercetare distincte sub raportul 
bugetului de venituri şi cheltuieli, cu autonomie şi statut propriu, aprobate de Senatul 
universitar. 
Art. 46. În prezent, structura UNEFS include:  
 a) Școala doctorală UNEFS;  

b) Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; 
c) Facultatea de Kinetoterapie; 
d) Centrul de Cercetări Interdisciplinare „Alexandru Partheniu”. 

Art. 47. a) Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport are în structură următoarele departamente: 
            - Departamentul de Educație Fizică și Sportivă; 
            - Departamentul de Sport și Performanță Motrică; 
            - Departamentul de Studii Învățământ Frecvență Redusă; 
            - Program de Studii în Limba Franceză. 
b) Facultatea de Kinetoterapie are în structura sa următoarele departamente: 
            - Departamentul Motricitate Specială şi Recuperare Medicală; 
            - Departamentul de Discipline Psihopedagogice și Didactici de Specialitate. 
Art. 48. a) Calitatea serviciilor educaţionale din UNEFS este asigurată şi prin activitatea altor 
structuri, şi anume: 
            - Departamentul pentru Managementul Calităţii (DMC); 
            - Departamentul de Comunicare şi Relaţii Externe (DCRE); 
            - Centrul de Formare şi Dezvoltare Profesională; 
            - Centrul de Consiliere şi Orientare în Cariera Profesională; 
            - Biblioteca; 
            - Asociaţia studenţilor din UNEFS; 
            - Editura Discobolul. 
b) Fiecare structură îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului de funcţionare propriu, 
aprobat de Senatul UNEFS. 
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Facultăţile 
 
Art. 49. Facultatea este unitatea funcţională care elaborează şi gestionează programele de 
studii. Facultatea este organizată după criteriul conţinutului unui domeniu de licenţă şi 
cercetare, potrivit tradiţiilor academice, în acord cu cerinţele de înaltă profesionalizare din 
învăţământ, sport, cercetare ştiinţifică, sănătate şi economie.  
 
Departamentele  
 
Art. 50. Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură producerea, 
transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în domeniul de specialitate aferent. În componenţa 
acestuia se regăsesc discipline de predare provenite atât din trunchiuri sau familii comune cât 
şi din cele opţionale. 
a) Conducerea departamentului este asigurată de Consiliul departamentului, alcătuit din 
directorul de departament şi din numărul de membri stabilit conform legislaţiei în vigoare. 
Art. 51. Departamentul organizează, coordonează şi răspunde de activitatea de învăţământ în 
domeniile academice specifice, în conformitate cu planul strategic instituţional, cu planurile 
de învăţământ şi cu planul anual de activitate. Modul de constituire, divizare, comasare sau 
desfiinţare şi modul de organizare şi funcţionare a departamentelor se reglementează prin 
hotărâri ale Senatului, la propunerea Consiliului facultăţii. 
 
Şcoala doctorală UNEFS 
 
Art. 52. a) Şcoala doctorală este o structură academică funcţională care organizează şi 
gestionează întreaga activitate doctorală şi postdoctorală în EFS, la nivelul UNEFS, sprijină 
dezvoltarea parteneriatelor pe direcţia studiilor doctorale și a cercetărilor ştiinţifice și asigură 
producerea de cunoaştere şi diseminare a rezultatelor. 
b) Şcoala doctorală cuprinde toate cadrele didactice îndrumătoare de doctorat, titulare şi 
asociate, care desfăşoară activitate de cercetare avansată şi de predare la nivelul studiilor de 
doctorat şi al programelor postdoctorale. 
Art. 53. Coordonarea activităţii Şcolii doctorale este asigurată de Consiliul Școlii doctorale,  
condus de director. Alegerea Consiliului şi a directorului se realizează conform metodologiei 
specifice şi precizărilor acestei Carte. 
 
Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Educaţie Fizică şi Sport „Alexandru 
Partheniu” (CCI) 
 
Art. 54. Centrul de Cercetări Interdisciplinare, ca parte componentă a structurii UNEFS, este 
o unitate de cercetare, dezvoltare și inovare acreditată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. CCI îşi desfăşoară activitatea în acord cu legislația europeană și 
națională din domeniu: Legea cercetării ştiinţifice din învăţământul superior, Legea Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011 - cu modificările ulterioare, regulamentul propriu şi planul propriu de 
cercetare - ca parte integrantă a strategiei instituționale. 
CCI are următoarele atribuţii: 

- contribuie la elaborarea şi perfecţionarea metodologiei şi tehnologiei de investigaţie 
ştiinţifică în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului; 
- sprijină procesul didactic, oferă consultanţă şi asistenţă ştiinţifică şi tehnică în cazul 
cercetărilor pentru elaborarea disertațiilor, al rapoartelor și tezelor de doctorat, al 
proiectelor postdoctorale;   
- stimulează creativitatea în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului; 
- promovează studii și cercetări interdisciplinare; 
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- oferă consultanţă şi asistenţă tehnică la elaborarea şi derularea proiectelor de grant; 
- sprijină programele de formare a tinerilor cercetători în EFS. 

Art. 55. a) Resursa umană a CCI este aprobată de Senatul universitar şi include: 
- un director; 
- personal didactic auxiliar; 
- cercetători (cadre din schema proprie de personal), cadre didactice care au ore 
alocate pentru cercetare prin fişa postului aferentă statului de funcţii, personal didactic 
auxiliar, alte cadre implicate în proiecte aflate în derulare. 

Resursa umană se poate constitui în colective de cercetare pe o durată determinată, în acord 
cu planul anual de cercetare.   
b) Veniturile, constituite în principal din contracte de grant, cercetare sau asistenţă ştiinţifică, 
şi cheltuielile CCI sunt reglementate de legile cercetării ştiinţifice din învăţământul superior.  
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CAPITOLUL VI 
STRUCTURILE ŞI FUNCŢIILE DE CONDUCERE DIN CADRUL 

UNEFS 
 
La nivelul universităţii, există următoarele structuri şi funcţii de conducere: 
 
Senatul universitar 

  
 Art. 56. Senatul reprezintă comunitatea universitară şi este structura de conducere cu cea mai 

înaltă autoritate de decizie şi deliberare din UNEFS. 
 Art. 57. Senatul are următoarele competenţe:   

- garantează libertatea academică şi autonomia universitară; 
- elaborează și adoptă Carta universitară, după dezbaterea ei în comunitatea 

universitară;  
- aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la 

propunerea rectorului; 
- aprobă, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, 

organizarea şi funcţionarea universităţii; 
- aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară; 
- aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie profesională 

universitară; 
- adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului la UNEFS, cu 

respectarea prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului; 
- aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea 

universităţii; 
- încheie contractul de management cu rectorul; 
- monitorizează, analizează și deliberează asupra activității rectorului şi a Consiliului de 

administraţie, prin comisii specializate; 
- validează rezultatele concursurilor publice pentru funcţiile din Consiliul de  

administraţie; 
- aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor  

personalului didactic, de cercetare şi ale personalului administrativ și validează 
evaluarea periodică a resursei umane; 

- aprobă evidențierea și/sau recompensarea personalului didactic, de cercetare și tehnic-
administrativ cu performanțe deosebite; 

- aprobă, la propunerea rectorului, sancţionarea personalului cu rezultate profesionale 
slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare; 

- aprobă planurile de învăţământ, structura anului universitar şi modalitatea de 
finalizare a studiilor de toate tipurile; 

- aprobă cifrele de şcolarizare şi condiţiile specifice de admitere pentru toate ciclurile şi 
formele de studii, stabileşte anual taxele şi cuantumul acestora pentru toate formele şi 
tipurile de activităţi desfăşurate (studii universitare şi postuniversitare, examene, 
cămine, recuperări credite, închiriere spaţii etc.);  

- îl alege prin vot secret pe preşedintele Senatului; 
- validează alegerea decanilor, a directorilor de departamente, precum şi consiliile 

facultăţilor şi departamentelor; 
- aprobă grila de apreciere a candidaţilor pentru concursurile de ocupare a posturilor 

didactice şi validează rezultatele; 
- acordă distincţii, diplome şi titluri onorifice (Doctor Honoris Causa, Profesor Honoris 

Causa, Profesor Emerit şi Membru de Onoare al Senatului); 
- aprobă propunerile de conducători de doctorat;  
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- aprobă pensionarea cadrelor didactice în timpul anului universitar şi cererile de 
menţinere în activitate a unor profesori, peste limita vârstei de pensionare; 

- propune şi aprobă constituirea şi dizolvarea comisiilor Senatului ori de câte ori este 
necesar; 

- propune candidaţi pentru panelurile, comisiile şi consiliile MECTS, ARACIS, CNCS, 
CNC etc.;  

- aprobă colaborări cu alte instituţii de învăţământ de stat sau particulare, din ţară şi din 
străinătate; 

- propune spre autorizare/acreditare Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior structurile/programele/formele de învăţământ;  

- elaborează şi aprobă criteriile specifice de admitere şi metodologia acesteia; 
- aprobă scoaterea la concurs a posturilor didactice, componenţa comisiilor de concurs 

şi rezolvă eventualele contestaţii privind rezultatul acestora. 
Art. 58. a) Senatul universitar poate fi convocat de rector, de preşedintele Senatului sau la 
cererea a cel puţin o treime dintre membrii senatori. 
b) Senatul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul propriu. Regulamentul se 
poate modifica la începutul fiecărui mandat sau pe parcurs, atunci când 2/3 dintre membrii săi 
o solicită. 
Art. 59. Senatul adoptă prin votul său regulamentele interne şi metodologiile proprii 
elaborate de comisiile de specialitate, după ce, în prealabil, acestea au obţinut viza de 
legalitate a oficiului juridic şi a fost consultat sindicatul, atunci când situaţia o impune. 

  
Consiliul de administraţie al universităţii 
 
Art. 60. a) Consiliul de administraţie al universităţii asigură, sub conducerea rectorului, 
conducerea operativă a universităţii şi aplică deciziile strategice ale Senatului universitar. 
Consiliul este format din rector, prorectori, decani, director general administrativ şi un 
reprezentant al studenţilor. Reprezentantul sindicatului participă în calitate de invitat la 
lucrările Consiliului, atunci când problematica o impune. 
b) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:  

- stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional; 
- aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual; 
- aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de 
cercetare pentru personalul didactic auxiliar şi tehnic-administrativ; 
- avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Senatul 
universitar de încetare a programelor de studii care nu mai corespund misiunii 
universităţii sau care sunt ineficiente, din punct de vedere academic şi financiar; 
- aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de Senatul 
universitar; 
- propune Senatului universitar strategii ale universităţii pe termen lung şi mediu şi 
politici pe domenii de interes pentru universitate. 

 
Comisiile Senatului 

  
 Art. 61. Senatul universitar poate dispune, la iniţiativa proprie sau la iniţiativa altor structuri, 

constituirea de comisii sau subcomisii responsabile cu bunul mers al diferitelor activităţi. 
Acestea funcţionează conform regulamentelor proprii, în acord cu scopul pentru care au fost 
create. Senatul aprobă regulamentele comisiilor, decide perioada lor de funcţionare şi modul 
de desfiinţare a acestora. 
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Rectorul 
  
 Art. 62. Rectorul reprezintă legal universitatea în relaţiile cu terţii şi realizează conducerea 

executivă a universităţii. Rectorul este ordonatorul de credite al universităţii şi are 
următoarele atribuţii:  

- întocmeşte strategia Universităţii pe termen mediu; 
- încheie contractul de management cu Senatul universitar; 
- realizează managementul şi conducerea operativă a universităţii, pe baza 

contractului de management încheiat cu Senatul universităţii; 
- negociază şi semnează contractul instituţional cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului; 
- propune spre aprobare Senatului universitar structura, reglementările şi relaţiile de 

funcţionare ale universităţii; 
- propune spre aprobare Senatului universitar proiectul de buget şi raportul privind 

execuția bugetară; 
- prezintă Senatului universitar, în luna aprilie a fiecărui an, raportul prevăzut la art. 

130, alin. (2) din Legea nr.1/2011. Senatul universitar validează raportul 
menţionat, întocmit în baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate. 
Aceste documente sunt publice; 

- conduce Consiliul de administraţie; 
- propune spre aprobare Senatului numărul prorectorilor, desemnează persoana/-ele 

și  stabileşte atribuţiile acestora; 
- organizează concursurile pentru selectarea decanilor dintre candidaţii avizaţi de 

consiliile facultăţilor şi pentru directorul general administrativ; 
- ia măsurile necesare pentru respectarea prevederilor prezentei Carte; 
- emite deciziile de numire şi eliberare din funcţie a titularilor funcţiilor de 

conducere din universitate, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei 
Carte; 

- dispune înmatricularea şi exmatricularea studenţilor; 
- semnează acordurile internaţionale, acordă diplomele de licenţă, masterat şi 

doctorat; 
- îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Senatul universitar, în conformitate cu 

contractul de management, Carta universitară şi legislaţia în vigoare. 
 Art. 63. Rectorul răspunde pentru întreaga sa activitate în faţa Senatului. Activitatea 

rectorului este în acord cu principiul răspunderii publice şi se supune prevederilor acestuia. 
Art. 64. Rectorul poate delega din competenţele sale prorectorului sau directorului general 
pentru probleme administrative şi financiare. În perioada în care nu este prezent în 
universitate, din motive întemeiate, rectorul îl desemnează pe prorector, ca înlocuitor. 
 
Prorectorul 
 
Art. 65. În UNEFS este desemnat un singur prorector, la propunerea rectorului nou-ales, prin 
votul Senatului universitar.   
a) Prorectorul îndeplineşte atribuţiile stabilite, prin Carta universitară, de către rector sau pe 
cele care sunt decise de Senatul universitar. 
b) Durata mandatului de prorector este de 4 ani. Numărul de mandate este nelimitat.  
c) Atribuţiile prorectorului se regăsesc în sfera asigurării managementului calităţii şi al 
resurselor universităţii şi se concretizează în următoarele acţiuni: 
- concepe politicile de dezvoltare în domeniul activităţii didactice, de cercetare 

ştiinţifică şi performanţă sportivă, al serviciilor administrative, al informatizării şi 
comunicaţiilor, al finanţelor, investiţiilor şi infrastructurii şi al relaţiilor internaţionale; 
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- coordonează elaborarea proiectelor de regulamente privind: admiterea, organizarea şi 
finalizarea studiilor de licenţă, masterat şi doctorat; creditele transferabile; bursele; 
cercetarea ştiinţifică şi performanţa sportivă; conservarea, administrarea şi 
dezvoltarea patrimoniului; 

- coordonează domeniile de activitate ale universităţii şi comisiile de specialitate ale 
Senatului; 

- coordonează departamentele şi compartimentele funcţionale ale universităţii aflate în 
domeniul său de activitate; 

- realizează legătura dintre Consiliul de administraţie şi facultăţile pe care le are în 
competenţă; 

- realizează activităţile delegate de rector; 
- îl poate înlocui pe rector, în baza deciziei acestuia, în activităţile de reprezentare 

internă şi internaţională a universităţii. 
d) Prorectorul răspunde pentru activitatea sa în faţa Senatului şi a rectorului. 
 
Preşedintele Senatului  
 
Art. 66. Preşedintele reprezintă Senatul universitar în raporturile cu rectorul. Acesta are 
următoarele atribuţii: 

- conduce şedinţele Senatului; 
- asigură buna pregătire şi funcţionare a lucrărilor Senatului;  
- coordonează activitatea comisiilor Senatului universitar. 

 
Directorul general administrativ 

  
 Art. 67. Structura administrativă a universităţii este organizată pe direcţii şi este condusă de 

un director general administrativ (DGA). Postul se ocupă prin concurs organizat de Consiliul 
de administraţie al universităţii, în condiţiile legii, şi are atribuţiile stabilite de rector şi de 
prezenta Cartă.  
Directorul general administrativ are următoarele atribuții: 

- participă la managementul strategic al universității în calitate de membru al echipei de 
conducere; 

- execută deciziile luate de autoritățile academice în ceea ce privește administrația, dacă 
aceasta nu încalcă prevederile legale; 

- asigură punerea în practică și urmărirea, din punct de vedere administrativ, a politicii 
universității în domenii cum ar fi: gestionarea personalului, gestionarea patrimoniului 
și gestionarea administrativă a formării continue, a relațiilor internaționale; 

- întreprinde acțiuni pentru obținerea de resurse suplimentare de finanțare; 
- are responsabilitatea totală în ceea ce privește eficiența tuturor compartimentelor 

administrative; 
- contribuie, în calitate de membru al Consiliului de administrație al universității, la 

managementul strategic și cotidian al acesteia; 
- face propuneri rectorului sau Consiliului de administrație; 
- face pregătirea logistică pentru întocmirea documentelor ce vor fi supuse Senatului; 
- pregătește deciziile rectorului pe linie administrativă, în conformitate cu 

reglementările legale; 
- are autoritate asupra ansamblului de servicii administrative și tehnice (mod de 

organizare, repartizare a sarcinilor, metode de lucru); 
- asigură pentru universitate elaborarea documentației necesare funcționării acesteia pe 

linie administrativă; 
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- beneficiază, pe baza deciziei rectorului, de delegare de autorizare în luarea deciziilor 
în domeniul administrației universității. 

 
La nivelul Școlii doctorale și al facultăţilor, întâlnim următoarele structuri şi funcţii de 
conducere: 
 
Consiliul Școlii doctorale 
 
Art. 68. Atribuțiile Consiliului Școlii doctorale sunt reglementate de Legea nr. 1/2011, Codul 
studiilor universitare de doctorat, regulamentul propriu și prezenta Cartă: 

- Consiliul departamentului emite, pe baza votului majoritar, hotărâri care vizeazǎ 
perimetrul său de competenţǎ. Orice hotǎrâre care depǎşeşte sfera competenţelor sale 
este nulǎ de drept şi de fapt. Hotǎrârile adoptate pot fi analizate, discutate şi, dupǎ caz, 
anulate de Senatul universitar, atunci când se încalcǎ limitele competenţelor proprii 
sau nu au temei legal; 

- analizează și hotărăște în privința cererilor de noi conducǎtori de doctorat, a 
componenței corpului profesoral necesar organizării și desfășurării activității didactice 
și de evaluare, a comisiilor de îndrumare/student doctorand, a comisiilor de  evaluare 
la concursul de admitere, de susținere a proiectelor și a rapoartelor de cercetare 
științifică; 

- analizează și aprobă ariile tematice de cercetare, tema unică de cercetare/proiectele 
individuale ale coordonatorilor de doctorat, titlurile tezelor de doctorat propuse de 
doctoranzi și admise de comisiile de evaluare a proiectelor de cercetare; 

- aprobă componenţa comisiilor de susţinere publică a tezelor de doctorat; 
- elaborează documentele necesare organizării și desfășurării întregii activități și le 

prezintă prorectorului UNEFS spre avizare. 
 
Consiliul facultăţii 
 
Art. 69. Consiliul facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al facultăţii.  
Consiliul facultăţii are următoarele competenţe: 

- aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii; 
- aprobă programele de studii gestionate de facultate; 
- monitorizează, analizează şi deliberează asupra activităţii decanului şi aprobă 

rapoartele anuale ale acestuia; 
- defineşte şi redefineşte obiectivele facultăţii, în acord cu cele ale universităţii, precum 

şi politicile educaţionale specifice domeniului; 
- propune Senatului universitar înfiinţarea, comasarea sau desfiinţarea departamentelor 

din structura facultăţii; 
- face propuneri pentru comisia de specialitate din subordinea CNATCDU în domeniul 

Educaţiei Fizice şi Sportului, pe care le înaintează Senatului; 
- avizează planurile de învăţământ elaborate de colectivele desemnate în acest sens şi le 

supune aprobării Senatului; 
- stabileşte criterii şi standarde de evaluare periodică a personalului didactic şi de 

cercetare şi aprobă rapoartele de evaluare periodică privind activitatea facultăţii; 
- dezbate şi avizează statele de funcţii şi personal didactic pentru departamentele din 

subordinea facultăţii şi aprobă scoaterea la concurs a posturilor vacante; 
- stabileşte criteriile şi standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor 

didactice, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 
- aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante şi le supune 

aprobării Senatului; 
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- validează, prin vot nominal deschis, rezultatul pentru ocuparea posturilor didactice 
scoase la concurs; 

- avizeazǎ cadrele didactice asociate, cererile de profesor consultant şi cererile de 
prelungire a activitǎţii peste vârsta de pensionare; 

- fundamenteazǎ şi propune cifrele de şcolarizare; 
- propune condiţiile specifice de admitere la toate nivelurile de studii, organizează 

concursurile de admitere, stabileşte criterii şi condiţii de înscriere la a doua 
specializare a absolvenţilor cu diplomă de licenţă, conform Cartei universitare; 

- stabileşte criterii specifice pentru transferul interuniversitar de studenţi şi avizează 
cererile de transfer; 

- analizează şi avizează cererile de recunoaştere sau echivalare a creditelor, 
certificatelor, perioadelor de studii şi rezultatelor şcolare; 

- stabileşte conţinutul şi metodologia examenului de finalizare a studiilor pentru toate 
ciclurile de învăţământ, pe care le supune spre aprobare Senatului; 

- organizează manifestări ştiinţifice, în acord cu specificul domeniului; 
- iniţiază colaborări cu unităţi similare din ţară şi de peste hotare; 
- iniţiază activităţi aducătoare de venituri, în condiţiile legii; 
- avizează comisiile/colectivele de elaborare a documentelor în vederea autorizării/ 

acreditării/evaluării periodice a facultății/programelor de studii şi avizează cererea 
către ARACIS, pe care o prezintă spre aprobare Senatului; 

- avizează rezultatele concursului pentru acordarea gradației de merit cadrelor 
didactice; 

- face propuneri pentru evidenţierile şi recompensele acordate unor cadre didactice; 
- avizează structura şi cuantumul burselor; 
- aprobǎ planurile anuale de activitate ale departamentelor şi programele analitice ale 

disciplinelor din planurile de învăţământ. 
 Art. 70. Consiliile facultăţilor emit, pe baza votului majoritar, hotărâri care vizează 

perimetrul lor de competenţă. Orice hotărâre care depăşeşte sfera competenţelor structurii 
respective este nulă de drept şi de fapt. Hotărârile adoptate de consiliile facultăţilor pot fi 
analizate, discutate şi, după caz, anulate de Senatul UNEFS, atunci când se încalcă limitele 
competenţelor proprii. 

  
 Decanul 

  
 Art. 71. a) Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul și conducerea 

operativă a facultăţii.  
b) Decanul are următoarele atribuţii:  

- conduce şedinţele Consiliului facultăţii şi aplică hotărârile rectorului, ale Consiliului 
de administraţie şi ale Senatului universitar; 

- face propuneri privind directorii programelor de studii; 
- răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea 

relaţiilor contractuale de muncă ale personalului; 
- răspunde în faţa Senatului universitar de buna desfăşurare a concursurilor pentru 

ocuparea posturilor didactice, în condiţiile normelor de calitate, de etică universitară 
şi a legislaţiei în vigoare;  

- prezintǎ Senatului raportul şi hotǎrârile Consiliului facultǎţii privind aprobarea 
candidaţilor pentru ocuparea posturilor scoase la concurs;  

- aprobǎ fişa individualǎ privind sarcinile personalului didactic şi ale personalului 
didactic auxiliar;  

- propune sancţiunile privind neîndeplinirea activitǎţii personalului din subordine 
(personal didactic, personal de cercetare şi personal didactic auxiliar);  
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- face propuneri pentru tematica şedinţelor de Senat; 
- răspunde de organizarea examenelor de finalizare a studiilor;  
- semnează acte de studii; 
- echivalează studii (note şi credite) efectuate în străinătate; 
- elaborează structura anului universitar; 
- elaborează metodologia de configurare a normelor didactice; 
- propune componența unor colective de lucru pe diferite tematici; 
- se implică în promovarea facultăţii şi a ofertei educaţionale; 
- face propuneri Consiliului facultății pentru recompensarea persoanelor din subordine 

cu performanţe profesionale;  
- supune discuţiei Senatului problemele şi propunerile rezultate din dezbaterile 

Consiliului; 
- răspunde pentru întreaga sa activitate în faţa Consiliului facultăţii. Anual, prezintă 

Consiliului facultăţii raportul privind starea facultăţii. 
 
Consiliul departamentului 
 
Art. 72. Consiliul departamentului susţine activitatea directorului de departament prin 
exercitarea următoarelor competenţe: 

- face propuneri pentru conţinutul planurilor şi programelor de învǎţǎmânt; 
- avizeazǎ programele analitice propuse de titularii disciplinelor; 
- stabileşte titularii disciplinelor dupǎ funcţii didactice, criterii valorice, competenţe şi 

nivel de responsabilitate; 
- stabileşte modalitǎţile de evaluare a studenţilor, în acord cu normele generale stabilite 

de Consiliul facultǎţii; 
- propune şi motivează scoaterea la concurs a unor posturi didactice şi de cercetare şi 

stabileşte conţinutul şi tematica probelor de concurs. Propunerile sunt supuse succesiv 
aprobării Consiliului facultăţii şi Senatului; 

- analizeazǎ şi avizeazǎ cererile de recunoaştere sau de echivalare a creditelor de studii 
la disciplinele specifice departamentului; 

- asigurǎ condiţiile necesare realizǎrii planului de învăţământ şi programelor de studii 
de la disciplinele aferente; 

- avizează statul de funcţii şi personal didactic; 
- propune recompense sau sancţiuni pentru corpul profesoral şi cercetǎtorii din 

departament; 
- propune cadrele didactice asociate, recomandǎ profesorii universitari consultanţi şi 

avizeazǎ cererile de prelungire a activitǎţii peste vârsta de pensionare; 
- coordoneazǎ activitatea de cercetare din departament şi organizeazǎ manifestǎri 

ştiinţifice specifice; 
- utilizeazǎ resursele materiale şi financiare puse la dispoziţie, cu respectarea legii; 
- elaborează planul editorial al departamentului şi propune programul de elaborare a 

materialelor didactice (cursuri, îndrumare, lucrǎri practice, suporturi de curs, note de 
curs, filme metodice etc.), spre a fi avizat de Consiliul facultǎţii; 

- poate organiza centre sau laboratoare de cercetare, centre de performanţă sportivă sau 
de consultanţă în motricitatea umană, care să funcţioneze ca unităţi de venituri şi 
cheltuieli, în cadrul universităţii; 

- Consiliul departamentului emite, pe baza votului majoritar, hotărâri ce vizeazǎ 
perimetrul său de competenţǎ. Orice hotǎrâre care depǎşeşte sfera competenţelor sale 
este nulǎ de drept şi de fapt. Hotǎrârile adoptate de departamente pot fi analizate, 
discutate şi, dupǎ caz, anulate de Consiliul facultăţii sau de Senatul universitar, atunci 
când se încalcǎ limitele competenţelor proprii sau nu au temei legal. 
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Directorul de departament 
 
Art. 73. Directorul de departament realizează managementul şi conducerea operativă a 
departamentului, ajutat de Consiliul departamentului. Directorul departamentului are 
următoarele atribuţii: 

- răspunde de realizarea activităţilor din planurile de învăţământ, de managementul 
cercetării şi al calităţii în departament, precum şi de mangementul financiar al 
departamentului; 

- răspunde de evaluarea periodică, formarea şi motivarea personalului didactic; 
- elaborează statul de funcţii pe care îl supune spre dezbatere aprobării succesive a 

Consiliului departamentului şi a Consiliului facultăţii; 
- elaborează fişele individuale ale posturilor împreună cu fiecare cadru didactic, 

respectând normativele în vigoare; 
- coordonează şi supraveghează buna funcţionare a tuturor activităţilor didactice şi 

ştiinţifice desfăşurate în interiorul departamentului; 
- face propuneri pentru comisiile de concurs, în vederea ocupării posturilor didactice 

vacante, şi stabileşte conţinutul şi tematica probelor de concurs. Propunerile sunt 
supuse succesiv aprobării Consiliului departamentului, Consiliului facultăţii şi 
Senatului; 

- răspunde în faţa Senatului universitar de buna desfăşurare a concursurilor pentru 
ocuparea posturilor didactice, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică 
universitară şi a legislaţiei în vigoare;  

- evalueazǎ şi face propuneri pentru evidenţierea cadrelor didactice şi de cercetare din 
departament; 

- prezidează şedinţele de departament; 
- reprezintă departamentul în Consiliul facultăţii. 

 
Directorul Centrului de Cercetări Interdisciplinare „Alexandru Partheniu” (CCI) 
 
Art. 74. Directorul CCI ocupă postul prin concurs. 
Atribuţiile sale sunt următoarele: 

- prezidează şedinţele periodice ale CCI; 
- propune componenţa CCI și elaborează statul de funcţii şi fişele individuale ale 

posturilor de cercetare, respectând normativele în vigoare, pe care le supune spre 
aprobare Senatului; 

- coordonează toate activităţile manageriale şi ştiinţifice desfăşurate în CCI; 
- avizează propunerile de proiecte şi granturi elaborate de cadrele didactice din UNEFS; 
- coordonează activitatea de informare şi consultanţă în privinţa proiectelor de cercetare 

şi grant; 
- propune colaborări şi afilieri la proiecte de cercetare şi la asociaţii/organisme/societăţi 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu obiect de activitate cercetarea științifică; 
- monitorizează, analizează şi apreciază activitatea personalului de cercetare propriu 

CCI; 
- contribuie la elaborarea politicilor UNEFS în ceea ce priveşte cercetarea; 
- raportează şi răspunde de activitatea ştiinţifică a CCI în faţa Senatului, ori de câte ori 

este solicitat. 
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CAPITOLUL VII 
ORGANIZAREA PROGRAMELOR DE STUDII 

 
 Art. 75. Toate formele de învăţământ se organizează şi se finalizează potrivit legii. Procesul 

de învăţământ se desfăşoară în limba română. După caz, pot fi organizate, în cadru legal, 
programe de studii sau activităţi didactice în limbi de circulaţie internaţională. Durata unui 
program de studii este stabilită prin reglementări specifice. 
Art. 76. În UNEFS, conform legislaţiei în vigoare şi autorizărilor/acreditărilor obţinute, 
studiile universitare sunt organizate pe toate cele trei cicluri - licenţă, masterat şi doctorat. 
a) Ciclul I – studii universitare de licenţă (180 ECTS), cu durata de 3 ani, cursuri de zi şi cu 
frecvenţă redusă, în limba română ca limbă de predare şi o linie la curs de zi cu predare în 
limbi de circulație internațională. Diploma de licenţă se obţine în urma promovării 
examenelor la disciplinele din trunchiul de pregătire obligatorie şi opţională, stabilite prin 
planul de învăţământ aprobat de Senat, în concordanţă cu tradiţiile universitare şi cu noile 
direcţii de dezvoltare a cunoaşterii şi practicii sociale. Absolvenţii care promovează examenul 
de licenţă primesc titlul de Licenţiat în domeniul Educaţie Fizică şi Sport. Documentele de 
studii care se eliberează sunt diploma de licenţă şi diploma supliment. 

 b) Ciclul II – studii universitare de masterat (120 ECTS), cu durata de 2 ani, cursuri de zi, 
finalizate cu susţinerea unei disertaţii. Se derulează trei tipuri de programe: master 
profesional, master de cercetare și master didactic (Legea nr. 1/ 2011 - cu modificările 

ulterioare). Absolvenţii care promovează examenul de disertaţie primesc Diploma de Master 
în programul finalizat şi diploma supliment aferentă.  

 c) Ciclul III – studii universitare de doctorat (180 ECTS), cu durata de 3 ani, cursuri de zi. În 
urma promovării examenelor din cadrul pregătirii universitare avansate şi a admiterii 
proiectelor de cercetare, a rapoartelor ştiinţifice, precum şi a tezei de doctorat, se acordă titlul 
şi Diploma de Doctor în Educaţie Fizică şi Sport/Doctor în Științele Motricității Umane. 
Titlul de Doctor este atestat de ministerul tutelar, prin consiliul de specialitate. 
Art. 77. a) În cadrul şcolii doctorale se organizează, în condiţiile legii, programe 
postdoctorale de cercetare avansată cu durata de minimum 1 an, destinate persoanelor care au 
obţinut o diploma de doctor în ştiinţe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul 
postdoctoral, în condițiile legii, şi care doresc să se perfecţioneze în cadrul unei alte instituţii 
decât cea în care au obţinut titlul de doctor; 
b) programele postdoctorale asigură cadrul instituţional pentru dezvoltarea cercetărilor după 
finalizarea studiilor universitare de doctorat; 
c) studiile postdoctorale pot fi finanţate de instituţii publice sau de operatori economici; 
d) admiterea la studii postdoctorale şi finalizarea acestora se face în baza metodologiilor 
proprii, elaborate conform prevederilor legale în vigoare. La finalizarea studiilor se acordă 
atestat de studii postdoctorale. 
Art.78. a) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care 
studentul-doctorand îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător 
de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat dintr-o altă ţară sau sub îndrumarea 
concomitentă a doi conducători de doctorat din instituţii diferite din România, pe baza unui 
acord scris între instituţiile organizatoare implicate. 
b) Doctoratul în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în care conducătorii de doctorat sunt 
din acelaşi IOSUD, dar au specializări/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducătorii 
de doctorat a atins vârsta pensionării (65 de ani), conform art. 289, alin. 4 din Legea nr. 
1/2011. 
Art. 79. UNEFS oferă, prin intermediul Centrului pentru formare şi dezvoltare profesională, 
programe de studii în următoarele direcţii:  
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- studii psihopedagogice, în vederea certificării pentru profesia didactică; programe de 
formare iniţială (master didactic, cf. Legii Educaţiei nr. 1/2011 - cu modificările 

ulterioare); 
- programe educaţionale pentru dobândirea de competenţe de specialitate pentru 

diferite ocupaţii din domeniul educaţiei fizice, sportului, kinetoterapiei, activităţilor 
motrice de timp liber; 

- coordonarea activităţii de formare continuă a specialiştilor în educaţie fizică, sport şi 
kinetoterapie, prin activităţi precum:  

• programe de dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră pentru cadre 
didactice (organizare examene pentru obţinerea gradelor didactice); 

• formarea profesională a adulţilor; 
• studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă; 
• programe de dezvoltare personală şi programe de tip remedial pentru 

dobândirea sau completarea competenţelor-cheie. 
Art. 80. Admiterea la programele de studii: 
a) Universitatea elaborează anual și aplică propriul regulament de organizare şi desfăşurare a 
admiterii în programele de studii oferite, conform metodologiei-cadru privind organizarea 
admiterii emise de MECTS. 
b) Condiţiile de admitere, inclusiv cifrele de școlarizare, se fac publice în fiecare an de către 
universitate, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere. 
c) Universitatea poate percepe de la candidaţi, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii, în cuantumurile 
aprobate de Senatul universitar. 
d) Persoana admisă la un program de studii universitare de licenţă, master sau doctorat are 
calitatea de student, respectiv student-doctorand, pe întreaga perioadă a prezenţei sale în 
cadrul programului respectiv, mai puţin pe perioadele de întrerupere a studiilor. 
e) Universitatea semnează cu fiecare persoană admisă şi înmatriculată la un program de studii 
un contract de studii, ale cărui prevederi nu se modifică în timpul anului universitar. 
Art. 81. Credite transferabile: 
a) Programele de studii din universitate exprimă volumul de muncă specific în credite de 
studii transferabile, în concordanţă cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS). 
b) Senatul universitar stabilește prin regulament numărul minim de credite necesar 
promovării anului universitar. 
c) Durata totală cumulată a studiilor universitare de licenţă și de master corespunde obţinerii 
a cel puţin 300 de credite transferabile, cu alocarea de minimum 60 de credite transferabile pe 
an. 
Art. 82. Evaluarea studenţilor: 
a) Pe parcursul unui program de studii, studentul este evaluat prin verificări, colocvii și 
examene. 
b) Universitatea dispune de metodologii de examinare descrise în regulamente specifice, 
aprobate de Senatul universitar. 
c) Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de către decanul facultăţii, 
atunci când se dovedește că acestea au fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea 
prevederilor Codului de etică și deontologie profesională. 
Art. 83. UNEFS acordă diplome de licenţă, masterat şi doctorat în domeniul Educaţie Fizică 
şi Sport, precum și certificate de studii.  
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CAPITOLUL VIII 
ALEGEREA STRUCTURILOR ŞI FUNCŢIILOR DE CONDUCERE 

 
 Art. 84. Toţi membrii corpului didactic din UNEFS au dreptul de a alege, de a fi aleşi şi de a 

participa la conducerea activităţilor universitare, conform metodologiei de alegeri.  
 Art. 85. Alegerea structurilor şi a funcţiilor de conducere din UNEFS este un atribut al celor 

care lucrează în aceste structuri şi se realizează o dată la 4 ani. Alegerile sunt libere, secrete şi 
trebuie să respecte prevederile Constituţiei României, legislaţia învăţământului, Carta 
universitară şi regulamentele interne.  

 Art. 86. Alegerile organismelor de conducere sunt organizate de către conducerea în 
exerciţiu, în conformitate cu metodologia aprobată de Senatul UNEFS, potrivit legii şi 
criteriilor elaborate de ministerul tutelar. 

 Art. 87. a) În consiliile facultăţilor şi în Senatul universitar, studenţii îşi desemnează 
reprezentanţii prin alegeri libere. Numărul reprezentanţilor studenţilor în Senat şi în consiliile 
facultăţilor este de ¼ din numărul total al membrilor acestor structuri. 

 b) Studenţii aleşi în structurile de conducere trebuie să aibă rezultate foarte bune în pregătirea 
profesională şi o conduită civică elevată. 

 Art. 88. a) Cadrele didactice alese în structurile şi funcţiile de conducere trebuie să fie 
membri ai comunităţii academice din UNEFS (cu excepţia decanului, care poate veni din altă 
universitate), să îşi dea acordul în acest sens, să se bucure de prestigiu pe plan didactic şi 
ştiinţific, să aibă autoritate morală şi calităţi manageriale. 

 b) Membrii comunităţii academice aflaţi sub incidenţa unei sancţiuni disciplinare sau a 
cercetării organelor de drept nu sunt eligibili pentru structurile sau funcţiile de conducere din 
cadrul UNEFS. 

 c) Membrii comunităţii academice care se înscriu în aria exemplelor de conflict de interese 
descrise în Codul de etică şi deontologie profesională universitară, precum şi cei care se află 
în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul III, inclusiv, nu pot ocupa concomitent funcţii 
astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, 
control, autoritate sau evaluare instituţională la orice nivel în aceeaşi universitate şi nu pot fi 
numiţi în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii 
afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul III, inclusiv. 
Art. 89. Cadrele didactice au dreptul de a fi desemnate, prin modalităţile consemnate în 
metodologia de alegeri, să facă parte simultan din mai multe structuri de conducere din cadrul 
UNEFS. 
Art. 90. Niciun cadru didactic care ocupă o funcţie de conducere în UNEFS: 

- nu poate exercita în acelaşi timp mai multe funcţii de conducere; 
- nu poate ocupa o funcţie de conducere în alte instituţii de învăţământ superior.  

 Art. 91. Calitatea de membru în structurile şi funcţiile de conducere ale UNEFS se pierde ca 
urmare a încetǎrii contractului de muncǎ, prin demisie - pentru cadrele didactice - şi a calitǎţii 
de student - pentru studenţi.  

 Art. 92. În cazul vacantării funcţiilor de conducere sau al descompletării structurilor de 
conducere, se va proceda conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi metodologiei de 
alegeri. 
În cazul structurilor şi funcţiilor de conducere din cadrul UNEFS, alegerile se vor organiza şi 
desfăşura respectând legislaţia în vigoare şi metodologia proprie de alegeri, după cum 
urmează: 
Art. 93. a) Procesul de stabilire şi alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul 
universităţii, al facultăţilor şi departamentelor respectă principiul reprezentativităţii pe 
facultăţi, departamente, secţii/linii de predare, programe de studii, după caz. 
b) numărul membrilor din structurile de conducere şi repartizarea acestora pe grade didactice 
se stabileşte procentual, ţinând cont de numărul de cadre didactice din facultate/departament, 
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de configuraţia gradelor didactice şi de nivelul lor de reprezentativitate. Toate aceste aspecte 
se stabilesc în metodologiile de alegeri, o dată la 4 ani. 
La nivelul universităţii, alegerea structurilor şi a funcţiilor de conducere se face după 
următoarea procedură: 
Art. 94. a) La nivelul universităţii, Senatul universitar este compus din 75% personal didactic 
şi de cercetare şi 25% reprezentanţi ai studenţilor. Numărul membrilor Senatului universitar 
este de 15. 
b) Toţi membrii Senatului universitar, fără excepţie, vor fi stabiliţi prin votul universal, direct 
şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenţilor 
pe cote-părţi de reprezentare pe fiecare structură. 
c) Repartizarea pe funcţii didactice a locurilor destinate personalului didactic şi de cercetare 
este următoarea: 

- 60% profesori universitari; 
- 40% conferenţiari universitari; 

d) Senatul universitar îşi alege, prin vot secret, preşedintele. 
Art. 95. a) În Senatul universităţii, toate locurile se ocupă numai prin alegeri. 
b) Nicio persoană care deţine o funcţie executivă nu poate face parte din Senatul universităţii. 
Rectorul, prorectorul sau alte persoane care deţin funcţii executive pot participa la şedinţele 
Senatului universităţii doar în calitate de invitaţi, fără drept de vot. 
c) Reprezentantul sindicatului participă în calitate de invitat la lucrările Senatului, atunci când 
problematica o impune. 
Art. 96. a) Mandatul Senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al 
Senatului universitar este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum două ori.  
b) Pentru studenţi, durata mandatului este doar pe parcursul menţinerii calităţii de student al 
UNEFS. 
c) Senatul căruia îi expiră mandatul îşi încetează activitatea odată cu prezentarea de către 
rector a raportului de activitate privind perioada în care a asigurat conducerea executivă a 
UNEFS. Prezentarea raportului precede şedinţa de constituire a viitorului Senat şi alegerea 
funcţiilor de conducere. Modul de raportare şi locul sǎu în succesiunea acţiunilor de alegere a 
noilor structuri şi funcţii de conducere se precizează în metodologia de organizare a acestora. 
Art. 97. Modalitatea de desemnare a rectorului universităţii se stabileşte prin referendum 
universitar, organizat o dată la 4 ani, înainte de declanşarea procedurilor de alegeri pentru un 
nou mandat. 
Art. 98. In urma referendumului universitar, pentru mandatul 2012-2016, în UNEFS a fost 
stabilită modalitatea de desemnare a rectorului prin votul universal, direct şi secret al tuturor 
cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor 
studenţilor din Senatul universitar, din consiliile facultăţilor şi ai Școlii doctorale. 
Art. 99. a) Rectorul desemnat este confirmat prin ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. După emiterea ordinului de confirmare, rectorul poate semna acte 
oficiale, înscrisuri, acte financiare/contabile, diplome şi certificate.  
b) Rectorul confirmat de Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza 
consultării Senatului universitar, îşi numeşte prorectorii. 
c) Rectorul confirmat de Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului încheie cu 
Senatul universitar un contract de management, cuprinzând criteriile şi indicatorii de 
performanţă managerială, drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale. 
d) Rectorul confirmat al universităţii de stat încheie un contract instituţional cu Ministrul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  
Art. 100. Durata mandatului de rector este de 4 ani. O persoană nu poate fi rector al aceleiaşi 
instituţii de învăţământ superior pentru mai mult de 8 ani, indiferent de perioada în care s-au 
derulat mandatele şi de întreruperile acestora. 
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Art. 101. a) Rectorul poate fi demis de către Senatul universitar, în condiţiile specificate prin 
contractul de management. 
b) Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îl poate revoca din funcţie pe 
rector, în condiţiile art. 125 al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 
c) Rectorul poate fi eliberat din funcţie prin înaintarea în scris a demisiei către Senatul 
universitar şi ministerul tutelar. Pentru încălcarea gravă a atribuţiilor, rectorul poate fi demis 
din funcţie, conform legislaţiei în vigoare. 
Art. 102. a) IOSUD este condus de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, 
respectiv de directorul acestui consiliu.  
b) Funcţia de director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat este asimilată 
funcţiei de prorector. Procedura de numire a directorului Consiliului pentru studiile 
universitare de doctorat este stabilită de Codul studiilor universitare de doctorat.  
c) La nivelul facultăţii, stabilirea structurilor şi a funcţiilor de conducere se face după 
următoarea procedură:   
Art. 103. 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.  
Art. 104. Decanii sunt selectaţi prin concurs public organizat de rectorul universităţii la 
nivelul fiecărei facultăţi şi validat de Senatul universitar. La concurs pot participa persoane 
din cadrul universităţii sau din orice facultate de profil din ţară ori din străinătate, care, pe 
baza audierii în plenul Consiliului facultăţii, au primit avizul acestuia de participare la 
concurs. La concurs pot participa candidaţii avizaţi de Consiliul facultăţii cu votul majorităţii 
simple a membrilor acestuia şi pe baza unei metodologii specifice elaborate de Senatul 
universitar. Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi pentru funcţia de 
decan.(Legea nr. 1/ 2011, art. 211(4)) 
Art. 105. a) Decanul şi directorii de departament fac parte de drept din Consiliul facultăţii. 
Nicio altă funcţie executivă, actuală sau anterioară, nu conferă un loc de drept în niciun 
organism colectiv de conducere. 
b) Reprezentantul sindicatului participă în calitate de invitat la lucrările Consiliului, atunci 
când problematica o impune. 
Art. 106. Consiliul Școlii doctorale se stabileşte prin votul universal, direct şi secret al tuturor 
conducătorilor de doctorat care compun structura. 
Art. 107. La nivelul departamentului, directorul de departament şi membrii Consiliului 
departamentului sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi 
de cercetare titulare. 
Art. 108. a) Persoanele care exercită o funcţie de conducere sau de demnitate publică au 
dreptul de a li se rezerva postul. 
b) Persoanele care ocupă o funcţie de conducere sau de demnitate publică nu pot exercita 
funcţia de rector pe perioada îndeplinirii mandatului. 
c) Funcţia de rector este incompatibilă cu deţinerea de funcţii de conducere în cadrul unui 
partid politic, pe perioada exercitării mandatului. 
d) Funcţiile de conducere sau de demnitate publică se pot cumula cu funcţiile didactice şi/sau 
de cercetare. 

 Art. 109.  a) Modalitatea de desemnare a tuturor reprezentanţilor în structurile şi funcţiile de 
conducere din cadrul UNEFS se reglementează prin metodologia de alegeri, elaborată o dată 
la 4 ani. 

 b) Metodologia de alegeri este aprobată cu cel puţin 30 de zile înaintea declanşării acestora. 
 Art. 110. Revocarea din funcţiile de conducere a persoanelor desemnate se realizează în 

următoarele condiţii:                                                                                     
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a) pentru funcţia de rector: 
1. la solicitarea a jumătate dintre membrii Senatului universitar, cu votul a 2/3 dintre 

aceştia, în condiţiile specificate prin contractul de management şi prezenta Cartă; 
2. prin Ordinul Ministrului MECTS, în conformitate cu prevederile art. 125 din  

Legea Educației Naționale nr. 1/2011.  
b) pentru funcţia de Decan, la solicitarea a jumătate dintre membrii Consiliului facultăţii, cu 
votul a 2/3 dintre membrii acestuia;  
c) pentru funcţia de director de departament, la solicitarea a jumătate dintre membrii 
Consiliului departamentului, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia. 
d) solicitările de revocare din funcţie se analizează în termen de 30 de zile de la data 
depunerii lor în scris, de către o comisie de analiză desemnată la nivelul Senatului universitar. 
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CAPITOLUL IX 
CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE UNIVERSITARĂ 

 
Art. 111. UNEFS promovează consecvent principiile Codului de etică şi deontologie 
universitară, parte componentă a prezentei Carte care încurajează dezvoltarea unei culturi 
instituţionale bazate pe valori, principii şi norme morale, întreaga comunitate academică 
având obligaţia de a respecta buna conduită în activităţile universitare şi de cercetare 
ştiinţifică. 
Art. 112. Normele de comportare stabilite în Codul de etică şi deontologie universitară 
garantează dreptul la opinie, libertatea exprimării şi libertatea academică. 
Art. 113. Codul de etică şi deontologie universitară are rolul de a contribui la crearea unui 
climat favorabil exprimării şi confruntării libere a părerilor, la promovarea şi evaluarea 
personalului în exclusivitate pe baza valorii profesionale şi morale. De asemenea, acesta se 
defineşte ca un instrument de eliminare a subiectivismului şi arbitrariului, precum şi a 
favoritismului sub toate formele sale. 
Art. 114. Codul de etică şi deontologie universitară se bazează pe următoarele valori şi 
principii pe care UNEFS le promovează cu consecvenţă:  

• libertatea academică - universitatea este un spaţiu liber de ingerinţe, presiuni şi 
constrângeri politice, religioase şi de putere economică, membrii acesteia fiind 
protejaţi faţă de cenzură, manipulări, persecuţii, în condiţiile respectării 
standardelor ştiinţifice şi ale responsabilităţii profesionale; 

• dreptatea şi echitatea - membrii comunităţii universitare vor fi trataţi drept, corect 
şi echitabil, instituţia adoptând măsuri ferme pentru nediscriminare şi egalitate de 
şanse,  pentru eliminarea conflictelor de interese, pentru prevenirea şi combaterea 
oricărei forme de corupţie, favoritism şi nepotism; 

• profesionalismul - UNEFS se angajează să cultive un mediu favorabil pentru 
cercetare şi competitivitate prin stimularea iniţiativei şi curiozităţii ştiinţifice, a 
eficienţei, calităţii şi excelenţei profesionale; 

• onestitatea, corectitudinea intelectuală - UNEFS apără dreptul de proprietate 
intelectuală, fiind interzisă orice fraudă intelectuală, cum ar fi plagiatul total sau 
parţial, copiatul în cadrul examenelor şi concursurilor, „fabricarea” rezultatelor 
cercetărilor, substituirea lucrărilor sau a identităţii persoanelor examinate, 
tentativele de corupere şi fraudă; 

• transparenţa - UNEFS respectă principiul transparenţei tuturor categoriilor de 
informaţii care îi interesează pe membrii comunităţii universitare, pe potenţialii 
candidaţi, pe absolvenţi și instituţiile cu care colaborează, asigurând o informare 
consistentă şi corectă. Prin aceasta se facilitează egalitatea de şanse în competiţie 
şi se asigură accesul echitabil la resursele universitare. Universitatea interzice 
ascunderea, falsificarea sau denaturarea informaţiilor la care au dreptul membrii 
săi; 

• respectul şi toleranţa - UNEFS promovează toleranţa faţă de diferenţele între 
persoane, opinii, concepţii, credinţe şi preferinţe intelectuale şi nu permite 
manifestările rasiste, şovine, xenofobe, misogine, hărţuirea sexuală şi 
profesională. 

Art. 115. a) Prin Codul de etică şi deontologie universitară se urmăreşte ca în UNEFS să se 
asigure şi să se promoveze manifestarea liberă a spiritului de iniţiativă şi a respectului faţă de 
individ şi de realizările sale, în raport cu ceilalţi indivizi şi cu UNEFS. 
b) Persoanele aflate în relaţii de soţi, afini şi rude până la gradul III nu pot ocupa concomitent 
funcţii în UNEFS, astfel încât să se găsească unul faţă de celălalt într-o poziţie de conducere, 
control, autoritate sau evaluare instituţională şi nu pot fi numiţi în comisii de doctorat, comisii 
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de evaluare, comisii de concurs pe post, ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până 
la gradul III, inclusiv.  
c) Conflictul de interese apare atunci când o persoană are sau ar putea avea un interes 
personal de natură patrimonială sau nepatrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea 
atribuţiilor sale oficiale cu imparţialitate şi obiectivitate.  
d) Interesul personal este reprezentat de orice fel de avantaj material sau de altă natură 
obţinut în mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru alte persoane, de personalul didactic 
şi de cercetare aflat în orice funcţie de conducere. 
e) În cazul în care o persoană se află în situaţia unui conflict de interese, aceasta are obligaţia 
să informeze în scris, imediat, structura deliberativă sau persoana care ocupă o funcţie 
ierarhică superioară.  
Art. 116. Codul de etică universitară prevede măsurile educaţionale (teme de studiu în cadrul 
disciplinelor din planul de învăţământ), administrative (declaraţie pe proprie răspundere a 
autorilor şi îndrumătorilor privind originalitatea lucrărilor elaborate) şi tehnice (software 
destinat verificării originalităţii lucrărilor) care se iau pentru garantarea originalităţii 
lucrărilor de licenţă, master și doctorat, a articolelor ştiinţifice sau a altor asemenea lucrări, 
precum şi sancţiunile aferente. 
Art. 117. a) La nivelul universităţii, funcţionează Comisia de etică universitară. 
b) Structura şi componenţa Comisiei de etică universitară este propusă de Consiliul de 
administraţie, avizată de Senatul universitar şi aprobată de rector. 
Art. 118. a) Membrii Comisiei de etică universitară sunt persoane cu prestigiu profesional şi 
autoritate morală. 
b) Nu pot fi membri ai Comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna dintre 
funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de departament 
sau de centru de cercetare. 
Art. 119. Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii: 

- analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau 
prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară; 

- realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a 
eticii activităţilor de cercetare, care se prezintă rectorului și Senatului universitar şi 
care constituie un document public; 

- contribuie la elaborarea Codului de etică şi deontologie universitară, care se 
propune Senatului universitar pentru adoptare şi includere în Carta universitară; 

- atribuţiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- alte atribuţii prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 
Art. 120. Hotărârile Comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic al 
universităţii. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea Comisiei de etică 
universitară revine universităţii. 
Art. 121. Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea 
universitară: 

- plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori; 
- confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive; 
- introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare; 
- comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către 

cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, diplomă, disertaţie sau 
doctorat. 

Art. 122. Modalitatea de sancţionare şi tipul de sancţiune ce poate fi acordată de Comisia de 
etică universitară se stabilesc respectând prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 
pentru fiecare situaţie apărută. 
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Art. 123. Sancţiunile stabilite de Comisia de etică şi deontologie universitară sunt puse în 
aplicare de către rector, în termen de 30 de zile după comunicarea scrisă a acestora. 
Art. 124. Aspectele procedurale prin care Comisia de etică şi deontologie universitară îşi 
îndeplineşte atribuţiile sunt reglementate prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
acesteia. 
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CAPITOLUL X 
DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR COMUNITĂŢII 

ACADEMICE DIN UNEFS 
 

Spaţiul universitar 
 
Art. 125. a) Spaţiul universitar în care îşi desfăşoară activitatea comunitatea academică este 
inviolabil, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. Circulaţia membrilor comunităţii academice 
în spaţiul universitar nu poate fi împiedicată sub niciun pretext. 
b) Cadrele didactice, studenţii şi personalul administrativ sunt protejaţi, în spaţiul universitar, 
de autorităţile responsabile cu ordinea publică. Protecţia se asigură împotriva persoanei sau a 
grupurilor de persoane care aduc atingere demnităţii umane şi profesionale sau care împiedică 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor membrilor comunităţii academice din 
UNEFS. Camerele de locuit din cămine beneficiază de aceeaşi protecţie a legii. 
c) Organele de ordine publică şi mass-media pot intra în spaţiul universitar numai cu 
aprobarea scrisă sau la solicitarea rectorului. Organele de ordine nu pot efectua razii şi alte 
operaţii de rutină fără a cere permisiunea rectorului. Intervenţia serviciilor de ambulanţă, de 
pompieri şi a organelor de protecţie civilă, în caz de urgenţă, nu poate fi stingherită.  
 
Cadrele didactice, personalul de cercetare, personalul didactic auxiliar și tehnic-
administrativ 
 
Art. 126. Cadrele didactice şi personalul de cercetare, personalul didactic auxiliar şi tehnic-
administrativ din UNEFS au obligaţia de a respecta prevederile legii, ale Cartei universitare, 
ale Codului de etică şi deontologie profesională şi ale regulamentelor elaborate pentru 
aplicarea acestora. 
Art. 127. Membrii comunităţii academice din UNEFS au dreptul să înfiinţeze sindicate, 
asociaţii sau societăţi ştiinţifice, culturale şi sportive, naţionale sau internaţionale, ori să facă 
parte din acestea, cu respectarea prezentei Carte, a regulamentelor şi a legislaţiei în vigoare. 
a) Structurile de conducere ale universităţii consideră sindicatul drept partener de dialog 
social și conlucrează cu acesta pentru realizarea unui consens instituţional în adoptarea 
transparentă a deciziilor strategice şi operaţionale. 
b) Reprezentantul sindicatului are statut de observator la şedinţele Consiliului facultăţii şi 
Senatului, la care participă în calitate de invitat. 
c) Reprezentantul sindicatului face parte din comisiile de specialitate pentru elaborarea 
regulamentelor şi metodologiilor de funcţionare instituţională. 
d) Reprezentantul sindicatului va face parte din grupurile de analiză constituite în cadrul 
Comisiei de etică universitară. 
e) Colaborarea dintre structurile de conducere şi sindicat include următoarele aspecte: 
negocierea contractului colectiv de muncă; prezenţa reprezentantului sindical la negocierea 
contractelor individuale de muncă încheiate cu universitatea; negocieri în vederea evitării 
conflictelor de muncă sau a rezolvării acestora pe cale amiabilă; includerea reprezentanţilor 
sindicali în comisii ale Senatului unde se impune consultarea acestora etc. 

 Art. 128. Cadrele didactice şi personalul de cercetare susţin, prin preocupare şi competenţă 
profesională, realizarea strategiei de dezvoltare instituţională a UNEFS. Acestea beneficiază 
de facilitǎţile oferite de legile în vigoare pentru: 

- promovarea în funcţii didactice superioare; 
- schimburi de experienţă externe; 
- perfecţionare şi documentare ştiinţifică; 
- protecţie, în situaţia restrângerii activităţii; 
- obţinerea gradaţiei de merit; 
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- sprijin pentru a urma o a doua specializare în cadrul altor instituţii de învăţământ 
superior, cu scopul lărgirii competenţelor ştiinţifice şi al optimizării performanţelor.   

Art. 129. Cadrele didactice din UNEFS pot presta activitǎţi didactice şi de cercetare 
ştiinţificǎ la alte universitǎţi, în urmǎtoarele condiţii: 

- în baza unui contract între UNEFS şi universităţile respective sau cu aprobarea 
nominală a Senatului. Invitaţiile care reflectă şi servesc interesele şi imaginea 
instituţiei au prioritate în discuţie şi aprobare; 

- sǎ nu depǎşeascǎ norme didactice cumulate; 
- sǎ nu utilizeze aparatura sau mijloacele tehnice didactice ale UNEFS şi nici 

programele şi lucrǎrile elaborate în contextul obligaţiilor profesionale de la nivelul 
departamentului; 

- sǎ nu transfere niciuna dintre formele de activitate de la universitatea respectivǎ în 
interiorul UNEFS (lucrǎri practice, prelegeri, lucrǎri de laborator, documentare etc.); 

- sǎ comunice în scris conducerii UNEFS locul şi numǎrul orelor prestate prin asociere 
la alte universitǎţi. 

Art. 130. a) Drepturile şi îndatoririle personalului de cercetare, personalului didactic şi de 
cercetare auxiliar decurg din legislaţia generală a muncii şi din fişa individuală a postului. 
b) Personalul de cercetare, personalul didactic şi de cercetare auxiliar poate fi recompensat 
pentru activitate profesională merituoasă, prin acordarea de premii anuale și gradaţii de merit, 
potrivit legii. 
Art. 131. UNEFS garantează respectarea drepturilor omului şi asigură drepturi egale tuturor 
membrilor comunităţii universitare, pe baza principiilor: nediscriminării şi echităţii, egalităţii 
de şanse şi de tratament, promovării autonomiei personale, transparenţei, informării corecte şi 
accesului la resurse materiale şi servicii. În acest scop, se va urmări: eliminarea conflictului 
de interese; depăşirea şi/sau soluţionarea stărilor tensionate; prevenirea şi combaterea oricărei 
forme de corupţie, favoritism, înşelăciune; protecţia faţă de abuzuri, precum şi faţă de acţiuni 
de denigrare, calomnie, răzbunare. 
Art. 132. Cadrele didactice şi personalul de cercetare din UNEFS au următoarele drepturi:   

- dreptul la exprimare liberă a opiniilor ştiinţifice;  
- dreptul la dezvoltare profesională şi perfecţionare continuă prin programe de 

cooperare interuniversitară, documentare şi schimburi de experienţă la nivel naţional 
şi internaţional. Perfecţionarea poate fi finanţată, în limita fondurilor existente, din 
bugetul universităţii; 

- dreptul de a desfăşura cercetări ştiinţifice cu libertatea stabilirii temelor, alegerea 
metodelor, procedeelor şi valorificarea rezultatelor conform legii;  

- dreptul de a alege şi a fi ales în funcţii de conducere şi de reprezentare la diverse 
niveluri, potrivit gradului didactic şi calităţilor pe care le posedă, în condiţiile legii, 
ale prezentei Carte şi ale regulamentelor; 

- dreptul de a fi primit şi ascultat de organul ierarhic superior, atunci când se consideră 
nedreptăţit sau când i se cauzează un prejudiciu; 

- dreptul de a contesta, pe cale ierarhică, şi la instanţele judecătoreşti, o decizie care îl 
priveşte; 

- protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra creaţiei ştiinţifice, culturale, 
artistice şi sportive este garantată şi se asigură în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare. Dreptul la proprietatea intelectuală îi revine universităţii, în 
condiţiile în care produsul în cauză a fost obţinut prin susţinerea financiară integrală 
de către UNEFS;  

- protecţia drepturilor salariaţilor este asigurată în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare. Aceştia beneficiază şi de susţinerea organizaţiei sindicale; 

- în condiţiile legii, profesorii consultanţi au dreptul de a conduce teze de doctorat, de a 
desfăşura activităţi didactice, de a participa ca invitaţi la adunările generale ale 
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cadrelor didactice şi de a îndruma activitatea centrelor de cercetare ştiinţifică sau de  
performanţă sportivă; 

- dreptul de rezervare a postului didactic în condiţiile legii. 
Art. 133. a) UNEFS încurajează, promovează şi protejează performanţele în activitatea 
didactică, de cercetare, culturală şi sportivă; asigură recunoaşterea meritelor, a creativităţii ce 
contribuie la creşterea prestigiului instituţional; asigură aprecierea şi ierarhizarea calitativă în 
funcţie de rezultatele obţinute.  
b) UNEFS apără dreptul la proprietatea intelectuală, cultivă competiţia loială şi devotamentul 
faţă de domeniul de specialitate şi faţă de instituţie, precum şi cooperarea profesională dintre 
cadrele didactice, studenţi, masteranzi, doctoranzi, în activitatea didactică şi de cercetare. 
Art. 134. a) În spaţiul universitar, membrii comunităţii universitare beneficiază de protecţie 
din partea autorităţilor responsabile cu ordinea publică. Protecţia se asigură împotriva 
persoanei şi/sau a grupului de persoane care aduc atingere demnităţii umane şi profesionale a 
membrilor comunităţii universitare sau care împiedică exercitarea drepturilor acestora. 
b) Universitatea protejează dreptul la confidenţialitate privind viaţa privată a membrilor ei. 
c) Membrii comunităţii universitare sunt chemaţi să contribuie la evitarea şi, după caz, la 
soluţionarea situaţiilor de conflict (personal, material, de rol, în interiorul instituţiei, ca şi în 
cadrul colaborărilor externe). 
Art. 135. Cadrele didactice din UNEFS au următoarele îndatoriri: 

- de a susţine misiunea şi obiectivele universităţii;  
- de a îndeplini integral şi la nivelul cerut toate obligaţiile profesionale prevăzute în 

statul de funcţii şi în fişa individuală a postului, în prezenta Cartă universitară şi în 
regulamentele universitare; 

- de a avea un comportament civilizat;   
- de a face cunoscute, în ţară şi peste hotare, rezultatele de valoare din activităţile 

personale şi ale comunităţii academice din UNEFS; 
- de a-şi acorda respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea obligaţiilor profesionale; 
- de a rǎspunde prioritar la solicitǎrile din UNEFS şi de a promova calitatea 

prestaţiei sale. 
Art. 136. În spaţiul universitar, respectarea normelor de comportament vizează următoarele 
aspecte:  

- lipsa comportamentelor insultătoare, respectiv actele de exprimare injurioasă, 
intimidantă sau umilitoare îndreptate împotriva participanţilor la activităţile din 
universitate, indiferent cine sunt aceştia; 

- evitarea/absența insultelor, injuriilor, intimidărilor, atitudinilor umilitoare față de 
un membru al comunității academice, indiferent de poziția sa ierarhică; 

- actele îndreptate împotriva studenţilor constituie o formă de abuz de putere, 
repetarea unui astfel de comportament faţă de aceeaşi persoană sau grup putând fi 
interpretată drept formă de hărţuire; 

- fermitatea și suveranitatea exercitate într-o manieră excesivă și sistematic 
îndreptate asupra aceleiași persoane, asimilate actului de persecuție; 

- respectarea regulilor de adresare atât din partea studenţilor cât şi a profesorilor. 
Art. 137. Se consideră abatere de la Codul de etică universitară şi se sancţionează, în afara 
încălcării cu vinovăţie a obligaţiilor de serviciu şi a normelor de comportare, următoarele: 
a) frauda sub orice formă în activitatea de predare, învăţare, cercetare ştiinţifică şi în celelalte 
activităţi din universitate; 
b) corupţia sau favorizarea acesteia;  
c) distrugerea, alterarea sau falsificarea documentelor şi a bazelor de date ale universităţii, ca 
şi utilizarea lor în scopuri ilicite; 
d) furnizarea de informaţii false conducerii universităţii; 
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e) obstrucţionarea activităţii de instruire şi educare, de cercetare ştiinţifică, administrativă sau 
a oricărei funcţii a universităţii; 
f) orice formă de agresare fizică sau morală; 
g) favoritismul sub orice formă; 
h) obţinerea, pretinderea sau nerefuzarea unor avantaje necuvenite; 
i) participarea la activităţi didactice şi manifestări ştiinţifice sub influenţa alcoolului;  
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sub influenţa alcoolului; 
j) folosirea unui limbaj contrar spiritului academic; 
k) intrarea neautorizată în spaţiile în care accesul este reglementat prin măsuri speciale; 
l) adoptarea unor atitudini şi comportamente indecente, insultătoare sau obscene; 
m) utilizarea neautorizată a patrimoniului univesităţii şi provocarea de prejudicii, cu 
vinovăţie; 
n) denigrarea publică a personalului sau instituţiei de către membrii comunităţii universitare; 
o) folosirea abuzivă a calităţii de membru al comunităţii academice; 
p) organizarea şi desfăşurarea de activităţi politice în universitate, ca şi folosirea numelui 
universităţii, a resurselor umane, financiare sau materiale ale acesteia în scopuri politice 
partizane; 
q) discriminarea sub orice formă. 
Art. 138. a) Plagiatul sub orice formă este interzis și se sancționează conform legii. Plagiatul 
semnifică însuşirea integrală sau parţială de către o persoană a unei opere literare, ştiinţifice, 
a ideilor ce aparţin altei persoane şi prezentarea acestora drept creaţie personală. 
b) Este interzis să se facă abuz de statutul socioprofesional/poziţia ierarhică în exploatarea 
rezultatelor muncii ştiinţifice ale altor profesionişti şi se sancţionează încălcarea dreptului la 
proprietate intelectuală. 
 
Studenţii 
 
Art. 139. a) Studenţii sunt parte integrantă a comunităţii academice, fiind reprezentaţi de 
totalitatea persoanelor care studiază în cadrul structurilor şi formelor specific universitare de 
învăţare şi se pregătesc pentru dobândirea unei calificări de nivel superior. În sens larg, din 
categoria studenţilor fac parte şi masteranzii şi doctoranzii, precum şi alţi participanţi la 
formele de pregătire sau perfecţionare profesională organizate de universitate. 
b) O persoană dobândeşte statutul de student şi de membru al comunităţii universitare numai 
în urma admiterii şi a înmatriculării sale. 
c) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două 
programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. 
d) Studenţii se pot constitui în organizaţii conform legii şi se pot afilia la federaţii naţionale 
studenţeşti.  
e) Universitatea acordă sprijin în desfăşurarea evenimentelor ştiinţifice, sportive şi culturale 
organizate de formaţiunile studenţești, precum şi în facilitarea accesului pe piaţa muncii prin 
contactele cu angajatorii stabilite în cadrul parteneriatelor, al colaborărilor pe linie de 
voluntariat sau al târgurilor pentru ocuparea locurilor de muncă.  
 f) Structurile de conducere ale UNEFS consideră organizaţiile studenţeşti drept partener 
esenţial de dialog pe probleme de educaţie și învăţământ, în baza principiului educaţiei 
centrate pe student, precum şi în acţiunile de promovare a imaginii instituţiei şi de cooperare 
pe plan naţional şi internaţional. 
g) Reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti sunt consultaţi în procesul de elaborare a 
strategiilor care vizează îndeplinirea misiunii şi a obiectivelor asumate de universitate. 
Art. 140. Admiterea la formele de studiu organizate de UNEFS se face prin concurs, potrivit 
legislaţiei în vigoare şi metodologiei concursului de admitere, pentru toate locurile publicate 
anual. 
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Art. 141. Studenţii au datoria de a se pregăti responsabil şi de a obţine, la termenele 
prevăzute, creditele pentru pregătirea frontală şi individuală, în conformitate cu specificul 
activităţii de educaţie fizică şi sport.  
Art. 142. a) Absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în alt profil pot urma o a doua 
specializare la UNEFS, în condiţiile legii şi în limita numărului de locuri prevăzute, numai 
dacă obţin cel puţin media 5,00 (cinci) la concursul de admitere. 
b) Absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în profilul Educaţie Fizică şi Sport pot urma o a 
doua specializare la UNEFS, în cadrul unui program special organizat de instituţie. Acesta va 
permite echivalarea rezultatelor obţinute anterior în limita a maximum 90 de credite şi 
parcurgerea celor minimum 90 de credite aferente specializării pentru care s-a optat. 
Activităţile din cadrul programului special vor fi prevăzute în regulamentele instituţiei. 
Art. 143. Activitatea profesională a studenţilor din UNEFS este reglementată prin 
regulamente aprobate în consiliile facultăţilor sau de către Senatul UNEFS, după caz.  

         Art. 144. Studenţii din UNEFS au următoarele drepturi: 
- dreptul la liberă alegere a cursurilor şi specializărilor, în conformitate cu normele 

legale în vigoare şi cu planurile de învăţământ; 
- dreptul să urmeze activităţile didactice ale facultăţii la care au fost înscrişi, în 

conformitate cu planurile de învăţământ; 
- dreptul de acces liber şi gratuit la informaţii care privesc propriul parcurs educaţional 

şi viaţa comunităţii academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii; 
- dreptul de a-şi expune părerile cu privire la aspectele vieţii universitare, prin 

intermediul structurilor proprii (studenţeşti) sau al structurilor de conducere din care 
fac parte; 

- dreptul de a folosi baza materială şi condiţiile existente, pentru o pregătire 
profesională de înaltă calitate; 

- dreptul de a contribui la aducerea de venituri suplimentare, extrabugetare şi de a fi 
premiaţi, în funcţie de contribuţia adusǎ; 

- dreptul de a aduce în atenţia structurilor de conducere din care fac parte aspecte care 
preocupă comunitatea studenţeascǎ şi de a propune soluţii pentru rezolvarea acestora; 

- dreptul de a beneficia de spaţiile de cazare, în limitele regulamentului şi 
posibilităţilor; 

- dreptul de a urma cursuri în cadrul altor universităţi din ţară şi din străinătate, cu 
respectarea regulamentelor în vigoare. Consiliile facultăţilor echivalează, la cererea 
studentului, potrivit legislaţiei în vigoare, creditele de studii obţinute în respectivele 
universităţi; 

- dreptul să înfiinţeze ateliere, cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive, 
organizaţii, precum şi publicaţii, conform legii; 

- dreptul de a participa la acţiuni de voluntariat organizate şi reglementate de Consiliile 
facultăţilor, pentru care pot primi un număr de credite de studii transferabile, dacă 
regulamentele şi planul de învăţământ prevăd acest lucru; 

- dreptul de a beneficia de subvenţii pentru transport, cazare şi masă pentru efectuarea 
comasată a practicii/activităţilor practico-metodice, pe perioada prevăzută în planurile 
de învăţământ, în bazele didactice ale UNEFS.  

 Art. 145. Studenţii din UNEFS au urmǎtoarele îndatoriri: 
- să respecte disciplina universitară, să aibă un comportament civilizat în relaţiile cu 

colegii, cu personalul didactic și tehnic-administrativ; 
- să manifeste respect faţă de comunitatea academică (atât în cadrul instituţiei cât şi în 

exterior) şi de baza materială; 
- să îndeplinească cerinţele planurilor de învăţământ şi ale programelor de studii 

universitare, în condiţiile respectării cerinţelor Codului de etică şi deontologie 
profesională;  
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- să contribuie la îmbunǎtǎţirea condiţiilor şi a modului de administrare a spaţiilor de 
cazare, în folosul lor, potrivit normelor şi reglementǎrilor stabilite împreunǎ cu 
reprezentanţii legali sau legitimi ai acestora; 

- să participe activ la procesul de pregǎtire, potrivit exigenţelor şi caracteristicilor 
specifice acestei activitǎţi; 

- să aibă un comportament civic adecvat şi o ţinutǎ în concordanţǎ cu normele şi 
trǎsǎturile activitǎţii de educaţie fizicǎ şi sport; 

- să respecte şi să milieze pentru respectarea regulilor care stau la baza activitǎţii şi să 
urmeze cu stricteţe regulamentele proprii în vigoare. 
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CAPITOLUL XI 
 DISTINCŢII, PREMII ŞI SANCŢIUNI 

 
Art. 146. Pentru realizǎri deosebite, conducerea UNEFS poate conferi titluri, distincţii şi 
premii, după cum urmează: 

- titluri onorifice (Doctor Honoris Causa, Profesor Honoris Causa, Profesor Emerit şi 
Membru de Onoare al Senatului); 

- diplome (de excelenţă pentru activitatea ştiinţifică, de onoare şi de fidelitate, 
diplome de merit pentru rezultate profesionale, diplome pentru rezultate sportive şi 
activităţi culturale), atât membrilor comunităţii proprii cât şi altor persoane fizice ori 
juridice, din ţară sau din străinătate; 

- premii.  
Art. 147. Distincţiile şi premiile sunt aprobate de Senat, cu majoritate simplă, la propunerea 
Consiliului de administrație al universităţii. 
Art. 148. a) Personalul didactic şi de cercetare, personalul didactic şi de cercetare auxiliar, 
tehnic-administrativ, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din UNEFS 
răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual 

de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare, pentru fapte care dăunează 
interesului învăţământului şi prestigiului UNEFS.  
b) Modalitatea de sancţionare şi tipul de sancţiune care pot fi aplicate se stabilesc respectând 
prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, pentru fiecare situaţie apărută. 
Art. 149. a) Personalul didactic şi de cercetare, personalul didactic şi de cercetare auxiliar, 
precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din UNEFS poate fi sancţionat pentru 
încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică. 
b) Sancţiunile sunt acordate de Comisia de etică universitară.   
c) Dreptul persoanei sancţionate disciplinar de a se adresa instanţelor judecătoreşti este 
garantat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

CAPITOLUL XII 
PATRIMONIUL UNEFS 

 
Art. 150. a) UNEFS are un patrimoniu propriu care cuprinde totalitatea drepturilor și 
obligaţiilor cu valoare economică, precum și bunurile materiale la care se referă aceste 
drepturi, şi pe care îl gestionează conform legii. 
b) UNEFS este titulara dreptului de administrare asupra bunurilor din domeniul public sau 
privat al statului, dobândit în condiţiile legii. 
c) UNEFS poate închiria, cu aprobarea Senatului universitar, activele patrimoniale 
disponibile, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 
d) Senatul universitar poate aproba participarea UNEFS la constituirea de fundaţii, asociaţii şi 
societăţi comerciale, cuantumul şi structura aportului la patrimoniul/capitalul social al 
structurilor menţionate. 
e) Gestionarea patrimoniului universităţii este coordonată de Consiliul de administraţie. 
f) Membrii comunităţii academice au responsabilitatea utilizării spaţiilor şi dotărilor 
repartizate spre folosinţă. 
Art. 151. Dezvoltarea bazei materiale a universităţii se realizează prin programe de investiţii 
anuale aprobate în conformitate cu prevederile legale, în cadrul cărora se nominalizează 
obiectivele de investiţii și cheltuielile asimilate investiţiilor, potrivit legii. 
a) Finanţarea investiţiilor se realizează din fonduri bugetare, din surse extrabugetare, din 
fonduri obţinute prin contracte de cercetare sau prin proiecte finanţate din fonduri structurale. 
b) Drepturile de proprietate asupra bunurilor imobile, precum și alte drepturi reale ale 
UNEFS, se supun procedurii publicităţii imobiliare prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 Art. 152. Baza materială şi didactică a UNEFS este formată din cinci complexe: 
 a) Complexul central, situat pe str. Constantin Noica nr. 140, sector 6, Bucureşti, care este 

compus din clădirile menţionate în Ordinul M.I. nr. 4696/28.02.1983 şi din amenajările 
interne ulterioare, în care sunt incluse amfiteatre, săli de seminar, laboratoare, săli de lucrări 
practice pentru discipline de specialitate, săli/cabinete metodice, sedii secretariate, cămine 
studenţeşti, cantină, cabinet medical, ateliere mecanice şi tâmplărie, magazii, garaje, depozite 
de materiale speciale, sedii pentru structurile şi funcţiile de conducere, sedii pentru personalul 
de administraţie etc. 

 b) Complexul didactic de la Parâng, situat la o altitudine de 1.700 m, compus din săli de curs, 
cabinete metodice, magazie de materiale pentru sporturile de iarnă, camere de dormit pentru 
cadre didactice, studenţi și personal administrativ etc.  
c) Complexul didactic de la Eforie Nord, situat pe str. Tudor Vladimirescu nr. 17, compus din 
pavilionul central (camere de locuit), sală de sport cu dependinţe şi utilităţi, cantină, sală de 
curs, căsuţe de lemn, grupuri sanitare, faleză etc. 

 d) Complexul didactic UNEFS (Rocar), format din spaţii de cazare şi pentru activităţi 
specifice, este situat pe str. Boldeşti nr. 7, sector 5, Bucureşti, și are o suprafaţă construită de 
211 mp, cea desfăşurată fiind de 844 mp. Spaţiile de învăţământ, situate pe str. Verigei nr. 7, 
sector 5, Bucureşti, au o suprafaţă construită de 693 mp, cea desfăşurată fiind de 1.364 mp. 
e) Complexul de la Techirghiol, situat pe str. Eroilor nr. 6, compus din spaţii de cazare, 
cantină, birouri, spaţii de depozitare etc. 
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CAPITOLUL XIII 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 
 Art. 153. Apartenenţa la comunitatea academică din UNEFS, precum şi prezenţa în 

structurile şi funcţiile de conducere, nu pot fi îngrădite din motive de sex, rasă, etnie, vârstă, 
convingere politică sau religioasă. 

 Art. 154. Profesorii universitari cu rezultate foarte bune, care au împlinit vârsta de 
pensionare, pot fi numiţi, la cerere, profesori consultanţi. Cererile de numire în această 
funcţie sunt supuse aprobării Senatului, la propunerea departamentelor, a consiliilor 
facultăţilor şi a Școlii doctorale, în condiţiile legii. Alcătuirea posturilor este sarcina 
departamentelor.  

 Art. 155. Pentru realizarea programelor de învăţământ şi cercetare, conducerea de la nivelul 
facultăţilor propune spre aprobare Senatului universitar cadrele didactice asociate care să 
activeze în regim de cumul sau, după caz, de plată cu ora, în condiţiile legii.      

 Art. 156. Suplinirea colegială este propusă de directorul departamentului şi este aprobată de 
către decan. 

 Art. 157. Reprezentanţii organizaţiilor legal constituite (sindicat, asociaţia studenţilor etc.) au 
datoria de a sprijini realizarea în totalitate a standardelor de calitate asumate de 
managementul instituţiei, precum şi pe cele impuse prin legislaţia în vigoare. 

 Art. 158. Membrii comunităţii academice au datoria de a folosi toate mijloacele permise de 
lege împotriva corupţiei şi a traficului de influenţă. 

 Art. 159. Carta universitară se adoptă şi se poate modifica doar prin votul „pentru” exprimat 
de 2/3 din numărul total al membrilor Senatului universitar. Iniţiativa modificării Cartei sau a 
adoptării unei noi Carte universitare aparţine Consiliului de administraţie al universităţii sau 
unui număr de cel puţin 1/3 din totalul membrilor Senatului. 

 Art. 160. În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei Carte, comisiile Senatului vor 
elabora regulamentele necesare bunei funcţionări a structurilor UNEFS. Regulamentele 
detaliază stipulările din prezenta Cartă. După aprobarea regulamentelor de către Senat, 
prevederile devin obligatorii pentru toţi membrii comunităţii UNEFS. 

 Art. 161. Pentru toate problemele sau aspectele activităţii din UNEFS care nu sunt cuprinse 
în Cartă, Senatul universitar este singura autoritate care dispune, prin vot, asupra modului de 
soluţionare. Sesizarea acestora este de competenţa structurilor şi funcţiilor de conducere din 
UNEFS. 

 Art. 162. Carta universitară se elaborează şi se adoptă de către Senatul UNEFS după 
dezbaterea sa în comunitatea academică. 

 Art. 163. Prezenta Cartă universitară intră în vigoare la data aprobării ei în şedinţa Senatului 
universitar din 23. 07. 2012, prin vot deschis, articol cu articol, şi abrogă precedenta Carta 
UNEFS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


