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1. SCOP

Regulamentul stabilegte condiJiile, statutul, drepturile qi procedura de acordare a titlului onorific de

Senator de Onoare al Universitatii ..Stefan cel Mare" din Suceava.

2. DOMENIU DE APLICARE

Regulamentul se aplicd de cdtre Senatul universitdlii pentru acordarea titlului de Senator de Onoare.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

Carta Universitdlii $tefan cel Mare din Suceava

4. DEFINITII $I ABREVIERI

4.1 Abrevieri

USV - Universitatea $tefan cel Mare din Suceava

s. CONTTNUT

5.1 Dispozi{ii generale

5.1.1 Titlul de SENATOR DE ONOARE reprezintd o recunoa$tere a meritelor unor personalitdfi
care au avut sau pot avea o contribulie deosebitd la dezvoltarea UniversitSlii ,,$tefan cel
Mare" din Suceava.

5.1.2 Prin acordarea acestui titlu se urmiregte stimularea morald in vederea promovdrii unor
activitbli ulterioare in sprijinul USV..

5.2 Statutul senatorului de onoare in raport cu universitatea

5.2.1 Titlul poate fi acordat:
a) unui profesor pensionat sau unui profesor consultant care a activat I actleazd in cadrul

USV:
b) unei personalitdfi marcante din afara USV.

5.3 Condi{ii de acordare

5.3.1 Personalitdlile cdrora li se acordd acest titlu trebuie sd indeplineascd urmdtoarele condilii:
a) sd fi avut o contribulie remarcabild la creqterea prestigiului intern qi internalional al

USV;
b) sa ft sprijinit prin mijloace specifice competenfelor qi domeniului lor de activitate

dezvoltarea USV.
5.3.2 Foqtii rectori ai USV sunt, de drept, Senatori de Onoare ai USV.

5.4 Drepturi ale Senatorului de Onoare

5.4.1 Persoanele care delin titlul de Senator de Onoare se bucurd de urmdtoarele drepturi:
a) participa la gedinlele Senatului USV;
b) participb la dezbaterile care au loc in Senat qi fac propuneri cu privire la activitatea

USV.
5.4.2 Senatorii de Onoare nu au drept de vot deliberativ la adoptarea hotdrdrilor Senatului.

5.5 Procedura de acordare qi certificare

5.5.1 Consiliul de Administralie al USV, Consiliile facultdlilor sau 1/3 din numdrul senatorilor
USV inainteazd o propunere scrisd cbtre Senatul USV. Propunerea este transmisd cdtre
Comisia iientru imaginea universitdlii qi cooperare internafionald.
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5.5.2 Comisia pentru imaginea universitdlii qi cooperare internafionald intocmeqte un referat de
avizare a propunerii, pe care il prezinll in Senat.

5.5.3 Senatul aprobd propunerea cu votul majoritdlii membrilor prezenli, dacd numdrul acestora
reprezintd 213 dintotalul membrilor.

5.5.4 Acordarea titlului de Senator de onoare se realizeazd in cadrul unei sesiuni extraordinare a
Senatului USV. Festivitatea este condusd de Preqedintele Senatului.

5.5.5 Festivitatea de acordare a titlului de Senator de Onoare se desfrqoard astfel:
a) Pregedintele Senatului citeqte hotdrdrea senatului pentru acordarea titlului, se citeqte

Laudatio, se acordd diploma qi se dd cuvdntul Senatorului de Onoare.
b) Poate lua cuvdntul fiecare membru al Senatului prezent la desfbqurarea festivitdlii.

5.5.6 La ceremonie pot participa qi invitali din afara Senatului.

5.6 Certificare

5.6.1 Titlul de Senator de Onoare se certificd printr-o diplomd cu urmdtorul text: ,,Senatul
Universitdlii ,,$tefan cel Mare" din Suceava acordd titlul de Senator de Onoare doamnei /
domnului ..., pentru contribulia exceplionald adusd la creqterea
prestigiului intern gi internalional al invdldmdntului superior sucevean".

5.6.2 Diploma se semneazd de cdtre Preqedintele Senatului qi Rectorul USV qi se inmdneazd
personal de Preqedinte in qedinfa festivd a Senatului.

6. DISPOZITII FINALE

6.1 Toate cheltuielile ocazionate de elaborarea propunerii, lucrlrile aferente prelucrdrii acesteia
precum qi de pregdtire qi desfd;urare a ceremoniei qi a acliunilor conexe sunt suportate de
USV.

6.2 Gestionarea qi pdstrarea tuturor actelor referitoare la acordarea titlurilor onorifice vor fi
asigurate de Secretariatul Senatului.

6.3 Prezentul Regulament intrd in vigoare la data aprobdrii sale de cdtre Senatul universitdlii.
6.4 Prezentul regulament abrogd edilia precedentd a regulamentului aprobat prin Hotdrdrea

Senatului USV numdrul12 din 11 .12.2007.
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