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REGULAMENTUL
de constituire şi funcţionare a Consiliului Facultăţii
Norme de constituire a Consiliului Facultăţii
Consiliul facultăţii a fost constituit pe principiul reprezentativităţii şi in conformitate cu
normele aprobate de Senatul Universitatii “Al. I. Cuza” Iaşi, respectiv Hotărârea
Senatului nr. 5/13.12.2007 cu privire la Metodologia de organizare a alegerilor pentru
structurile şi funcţiile de conducere academică din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”
Iaşi

Secţiunea I
Consiliul Facultăţii
1. Facultatea este condusă de către Consiliul Facultăţii alcătuit din reprezentanţi ai
cadrelor didactice şi studenţilor.
La începutul fiecărui mandat Consiliul îşi stabileşte structura, în funcţie de
regulamentele, cerinţele şi condiţiile impuse de situaţia de moment a facultăţii.
2. Consiliul Facultăţii este ales pe un mandat de 4 ani în condiţiile stabilite prin
Regulamentul de alegeri al universităţii şi facultăţii.
Componenţa Consiliului ţine cont de structura facultăţii asigurându-se o reprezentare
proporţională a tuturor catedrelor.
Şefii de departamente fac parte de drept din Consiliul Facultăţii, iar administratorul şef al
facultăţii este membru cu statut de invitat.
Mandatul de membru în Consiliul Facultăţii nu poate fi exercitat prin reprezentare.
În cazul eliberării unui loc în consiliu se procedează la alegeri parţiale.
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3. Consiliul Facultăţii are următoarele competenţe:
a) alege, la propunerea decanului, prodecanii, cancelarul facultăţii, directorii pentru
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic şi pentru Departamentul de
Învăţământ la Distanţă, precum şi reprezentanţii facultăţii în Senatul Universităţii;
b) confirmă alegerea şi demiterea şefilor de departamente;
c) stabileşte strategia de dezvoltare a facultăţii;
d) stabileşte structura facultăţii (secţii, departamente);
e) propune specializările pentru licenţă, studii aprofundate, masterat şi doctorat şi
avizează alocarea pe specializări a numărului de locuri scoase la concurs pentru acestea;
f) aprobă planurile de învăţământ;
g) aprobă statele de funcţii ale departamentelor;
h) aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi aprobă sau, după
caz, avizează rezultatele concursurilor;
i) aprobă propunerile privind prelungirile de activitate, conducătorii de doctorat şi
profesorii consultanţi;
j) adoptă Regulamentul de admitere, licenţă, burse şi cazare în cămine, precum şi alte
documente în acord cu reglementările emise de Senatul Universităţii;
k) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al facultăţii şi stabileşte principiile de salarizare
pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi tehnico-administrativ;
l) aprobă cuantumurile pentru toate categoriile de taxe: taxe de şcolarizare, taxe pentru
desfăşurarea modulelor de pregătire psihopedagogică şi taxele pentru formarea continuă
prin Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, precum şi alte taxe
fundamentate de departamentele facultăţii;
m) avizează lucrările de doctorat susţinute în facultate şi propunerile conducătorilor de
doctorat pentru constituirea comisiilor de evaluare a tezelor de doctorat;
n) stabileşte strategia cooperării academice internaţionale a facultăţii;
o) validează propunerile catedrelor pentru acordarea titlurilor de Doctor Honoris Causa,
Profesor Honoris Causa, Senator de onoare al Universităţii în condiţiile Cartei
Universităţii;
p) adoptă hotărâri în orice alte probleme date prin Cartă sau lege, în competenţa sa.
4. Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar, conform programării
stabilite la începutul fiecărui semestru/an universitar şi în reuniuni extraordinare, la
convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 din
numărul membrilor Consiliului.
5. În cazul reuniunilor lunare, ordinea de zi se anunţă prin Convocator, întocmit de către
Secretariat, cu cel puţin 72 de ore înainte de reuniune.
Proiectele de hotărâri vor fi depuse la Secretariatul facultăţii cu cel puţin 24 de ore înainte
de şedinţă. Secretariatul asigură difuzarea proiectelor de hotărâri către toţi membrii
Consiliului Facultăţii.
6. Consiliul Facultăţii emite hotărâri adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi
dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi.
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Dacă acest quorum nu se realizează, deciziile consiliului nu sunt valide.
În acest caz, Consiliul se va întruni de drept la o altă dată stabilită în Biroul Consiliului,
astfel încât să se poată asigura quorumul necesar.
Deciziile Consiliului se vor lua prin: vot deschis, vot nominal secret, vot secret, în acord
cu reglementările Senatului Universităţii.
Reprezentanţii studenţilor în Consiliu au drept de vot în toate problemele, cu excepţia
aprobării rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice.
7. Consiliul Facultăţii cuprinde 17 membri permanenţi cu drept de vot şi secretarul şef al
facultăţii sau locţiitorul acestuia, care întocmeşte procesul verbal. La lucrările Consiliului
va participa ca membru invitat, în funcţie de problematica aflată pe ordinea de zi, şi
administratorul şef al facultăţii, fără a avea drept de vot.
8. În cadrul Consiliului Facultăţii se îtocmeşte un proces verbal de către secretarul şef al
facultăţii; de asemenea se desemnează un membru al Consiliului Facultăţii care va
întocmi şi o sinteză a dezbaterilor de pe ordinea de zi, care ulterior este difuzată
electronic tuturor cadrelor didactice din facultate.
9. Deciziile, rezoluţiile şi procesele verbale din cadrul consiliului sunt tehnoredactate şi
îndosariate de către personalul din cadrul secretariatului facultăţii, pentru evidenţa
activităţilor.

Sectiunea a II-a
Biroul Consiliului Facultăţii
1. Biroul Consiliului Facultăţii este format din decan, prodecani, cancelarul facultăţii,
directorii de departamente şi administratorul şef de facultate.
Biroul Consiliului Facultăţii poate invita la reuniunile sale şi alte persoane direct
implicate în soluţionarea problemelor analizate.
2. Biroul Consiliului Facultăţii are următoarele competenţe:
a) elaborează propuneri şi aplică hotărârile Consiliului Facultăţii;
b) coordonează activitatea colectivelor didactice din cadrul facultăţii;
c) pregăteşte reuniunile Consiliului Facultăţii;
d) asigură conducerea curentă a facultăţii şi ia hotărâri în intervalul dintre şedinţele
Consiliului Facultăţii;
e) răspunde la petiţii şi cereri;
f) avizează cererile de deplasare în străinătate în interes de serviciu şi aprobă cererile de
finanţare pentru mobilităţi internaţionale;
g) realizează cooperarea cu instituţii şi organisme interne şi internaţionale;
h) organizează examenele de admitere şi licenţă;
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i) monitorizează activitatea colectivelor de redacţie ale publicaţiilor facultăţii;
j) exercită orice alte atribuţii date în sarcina sa de Consiliului Facultăţii.
3. Biroul Consiliului Facultăţii emite hotărâri care privesc probleme curente dintre
şedinţele Consiliului Facultăţii, adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, în
prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor.
4. Deciziile, rezoluţiile şi procesele verbale din cadrul Biroului Consiliului Facultăţii sunt
tehnoredactate şi îndosariate de către personalul din cadrul secretariatului facultăţii,
pentru evidenţa activităţilor.

Sectiunea a III-a
Dispoziţii Finale
1. Prezentul Regulament a fost aprobat în plenul Consiliului Facultăţii în reuniunea sa din
13 noiembrie 2008 după consultarea colectivelor şi dezbaterea propunerilor acestora.
2. Aspecte ale acestui regulament vor fi completate şi detaliate în funcţie de unele
necesităţi apărute pe parcursul anului academic.
3. Modificarea Regulamentului se face:
a) în condiţiile solicitărilor în acest sens ale Consiliului Facultăţii;
b) când apar acte normative elaborate de Senatul Universităţii, Parlamentul/Guvernul
României care pretind restructurarea, reorientarea activităţii facultăţii;
DECAN,
Prof.univ.dr. Ion Dafinoiu

CANCELAR,
Conf. univ. dr. Alois Gherguţ
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