
Decizia

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARE
A CONSILIULUI FACULTATTI

I. PRINCIPII GENERALE

1.1. Prezentul Regulament stabilegte modul de constituire, funcJionarea gi atributiile Consi-

liului facultdJii (in continuare Consiliu).
1.2. Consiliul reprezintd organul decizional gi deliberativ al facultdlii gi este constituit din

decan, prodecan(i), $efi de catedre (departamente), personal gtiinJifico-didactic Ai gtiinJific titular,
de regul6, cu titlu gtiintific ai gtiintifico-didactic Ai reprezentanti ai studenlilor in proporfie de20o/o

din numdrul total al membrilor.
1.3. Membrii din oficiu ai Consiliului sunt decanul, prodecanul(i) gi gefii catedrelor (de-

partamentelor) din cadrul facultdlii.
1.4. Durata mandatului Consiliului este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului din rdndul

studenlilor sunt alegi pe un termen de un an cu posibilitatea reinnoirii mandatului. Durata man-

datului membrilor Consiliului expird odatS cu expirarea mandatului Consiliului.
1.5. Numdrul total al membrilor in Consiliu se stabilegte de cdtre Senat, respectdnd principiul

reprezentativitdlii tuturor catedrelor, laboratoarelor, altor subdiviziuni ale facultdtii $i formaJiu-

nilor studenJegti.

II. CONSTITUIREA CONSILruLUI FACULTATII

2.1. Consiliul in funcfie declangeazd procedurile de alegere a membrilor noului Consiliu cu

cdl pulin 30 (treizeci) de zile inaintea incheierii mandatului membrilor consiliului in funcJie prin
formarea Comisiei electorale a facultdlii.

2.2. Alegerile in Consiliu au loc in decurs de l0 (zece) zile de la anunJarea lor.
2.3. Fiecare catedrd propune cdte un reprezentant in Comisia electoralb a facult61ii, care igi

alege pregedintele gi secretarul cu majoritatea simpld de voturi.

2.4. ComponenJa nominald, pregedintele gi secretarul Comisiei electorale sunt confirmate

prin decizia Consiliului in funcJie.

2.5. Comisia electorald, de comun acord cu decanul facultdlii, stabilegte cotareprezentativ6

in Consiliu pentru fiecare subdiviziune gi formaJiune academicd.

2.6. Alegerea membrilor Consiliului ce revin departamentului (subdiviziunii) se face prin
vot deschis in cadrul gedinlei fiecdrei subdiviziuni de cdtre personalul titular gtiinJifico-didactic,

didactic ai gtiintifrc angajatcu funcJia debazdla catedr6, precum gi apersonalului ce activeazdpin
cumul intern la catedrd cu nonna didacticd nu mai micd de 0,25. Candidaturile din partea studen-
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tilor sunt alese la adunarea generald areprezentanfilor formaliunilor academice ale facultdtii prin

vot deschis.

2.T.Rezultatele alegerilor vor fi consemnate intr-un proces verbal al Comisiei electorale, in

care se va reflecta lista nominal6 a membrilor Consiliului gi care se va prezenta Consiliului in

funcJie, in decurs de 2 (doud) zile, pentru luarea deciziei privind validarea componentei noului

Consiliu.
2.8. in baza rczultatelor alegerilor, prezentate de Comisia electoralE, decanul facultlJii so-

licitd timp de o lun6, in plenul Consiliului in funcJie, validarea mandatelor membrilor noului

Consiliu. Validarea membrilor Consiliului facultdlii se face nominal prin vot deschis. tn cazul

nevalidlrii de cdtre Consiliul in functie a unui membru ales de catedre (subdiviziuni), alegerea

unui alt membru va avea loc conform aceleiagi proceduri din aceiaqi catedrd (subdiviziune).

2.9.Yalidarea mandatelor candidatilor, are loc cu majoritatea simpld din voturile membrilor

Consiliului in funclie, prezen\i la gedinJd.

Pentru confirmarea prin ordin a Consiliului ales, decanul facultdlii prezintd, in decurs de o

sdptdmdnd, rectorului hotdrdrea Consiliului cu lista nominald a membrilor validati.

2.10. Componenta Consiliului ales se confirmd prin ordinul rectorului, in termen de o sdp-

tdmand de la momentul prezentdrii hotdrArii Consiliului, data confirmdrii fiind gi data inceputului

mandatului noului Consiliu, gi data incetdrii mandatului Consiliului vechi.

2.11. ContestaJiile privind organizarea gi desfbgurarea alegerilor Consiliului facultefi se

adreseazdsenatului in termen de 5 (cinci) zile de la anunlarea hotdrdrii Comisiei electorale. Pentru

examinarea contestatiilor, Senatul forneazd o comisie, care va prezenta Senatului concluziile

respective in termen de 3 (trei) zile.Hotdrfuea Senatului este definitivd.

2.12. in termen de 2 (dou6) luni de la apailia unui loc vacant de membru al Consiliului

facultlJii se vor organiza alegeri parfiale in conformitate cu prezentul regulament.

III. FUNCTIONAREA CONSILIULUI FACULTATII

3.1. Decanul facultSlii define funcfia de pregedinte al Consiliului facultdfi, iar prodeca-

nul/unul din prodecani - de vicepregedinte. Secretarul Consiliului facultSlii este ales la prima

gedinld a Consiliului prin vot deschis din membrii acestuia.

, 3.2. Consiliul se intrunegte nu mai rar de o datd in lund conform planului de lucru aprobat Ja

inceputul fiecdrui an de studii gi in gedinle extraordinare la propunerea decanului sau la cererea a

cel pu{in Il3 dinnumdrul membrilor Consiliului.

3.3. Ordineade zi a Consiliului este stabilitd de pregedintele Consiliului sau de membrii care

cer convocarea.

3.4. Hotdrdrile Consiliului se adoptd cu votul majoritdlii membrilor prezen\i, in condiliile

prezenJei a cel putin 213 dinnum[rul total al membrilor.

3.5. Dreptul de vot se exercitd personal gi direct gi nu poate fi delegat unui alt membru al

Consiliului facultdlii.
3.6. $edinlele Consiliului facultdlii sunt publice.
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IV. ATRIBUTIILE $I COMPETENTELE
CONSILIULUI FACULTATII

4.1. Consiliul facultdtii are urmdtoarele competenle gi atribufii:
a) determind strategia dezvoltdrii facultdtii;
b) propune pentru aprobare Senatului proiectul structurii facultdtii;
c) examineazd Si prezintd Senatului pentru aprobare proiectul planurilor de invdfdmdnt pe

programe/ specialitdti;
d) analizeazd.rezultatele pregdtirii studenfilor (rezultatele evaludrilor, sesiunilor gi stagiilor

de practicd etc.);

e) propune pentru aprobare Senatului specialitdjile gi specializdrile;
f) examineazdgi aprobd curriculum-urile (programele analitice, paqapoartele disciplinelor)

pentru unitafl de curs;

g) examine azd. rczultatele examenului de licenJd;

h) coordoneazd. activttatea de cercetare a catedrelor gi, organizeazd manifestdri
gtiinjifice;

i) aprobd rapoartele anuale ale decanului facultdlii;
j) aprobd componenJa Comisiei metodice a facultdlii;
k) aprobd componenJa comisiilor de evaluare intemd gi externd;

l) alege in func{iile, lector universitar gi de cercetdtor gtiin}ifrc;

m)indeplinegte alte atribuJii ce fin de activitatea facultdlii.

V. DISPOZITII FINALE

5.1. Modificarea Regulamentului se face de cdtre Senat la propunerea Consiliului facultdJii
sau a membrilor Senatului.

5.2.Prezentul Regulament intrd in vigoare de la data adoptdrii lui de cdtre Senat.
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