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REGULAMENTUL DE OR $r FUNCTTONARE
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL INSITUTULUI DE CRIMINOLOGIE

I. PRINCIPII GENERALE

1.1. Prezentul Regulament stabilegte modul de constituire, componenfa, functionarea gi

atribuliile Consiliului de administralie,precum gi relatia acestuia cu alte structuri ale Institutului de

Criminologie.
L2. Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu Carta Institutului de Crimino-

logie gi stabilegte cadrul normativ de organizare gi funcJionare a Consiliului de administraJie al IPi

,,Institutul de $tiinfe Penale gi Criminologie Aplicatd".
1.3. Consiliul de administratie asigur6, sub conducerea rectorului, administrarea operativi a

Institutului de Criminologie qi aplicS in practicd deciziile strategice ale Senatului.

II. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

2,l.incomponenJa Consiliului de administralie se includ: rectorul, prorectorii, decanii, gefii

catedrelor, geful Serviciului de resurse umane gi asistenld juridicd gi un reprezentant al studenfilor,

desemnat de Senatul studenfesc.

2.2. Calitatea de membru al Consiliul de administraJie se dobdndeqte de drept odati cu

funclia prevdzutdinp.2.l. qi inceteazd odatd cu eliberarea din aceastd funclie (exmatricularea).'

2.3. Rectorul poate invita la gedinJele Consiliului de administrafie orice altd persoand din

institufie sau din afara acesteia. PrezenJa acestora la gedinte este limitat6 la subiectele de pe or-

dinea de zi pentru care sunt invitali.

III. FUNCTIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

3.1. Rectorul este preqedinte al Consiliului de administrafie.

3.2. Rectorul stabilegte ordinea de zi, conduce qedinJele Consiliului de administraJie.

3,3. ln cazul absenJei Rectorului gedinJa Consiliului de administraJie este condusd de pro-

rectorul desemnat de citre acesta.

3.4. Consiliul de administraJie se intrunegte in gedinfe ordinare, lunar, qi in gedinfe extraor-

dinare.
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3.5. Deciziile Consiliului de administraJie se adoptd cu majoritatea simpld de voturi. Aces-

tea se pun in aplicare prin ordinul rectorului.

3.6. in indeplinirea mandatului s6u rectorul este asistat de secretarul gedinfei, care asigurd

partea orgarizatoricd qi redactarea proceselor verbale.

IV. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

. 4.I. Consiliul de administralie are urmdtoarele atributii:
a) coordon eaz6. intreaga activitate administrativS;

b) asigurd executarea deciziilor Fondatorului, ale Senatului gi Consiliului pentru dezvoltare

strategicd instituJionalb;

c) propune Senatului strategii ale Institutului de Criminologie pe termen lung gi mediu,

precum gi politici pe domenii de interes ale instituliei;
d) propune Senatului infiinfarea, divizarea, comasarea gi (sau) desfiintarea componentelor

organizatorice de invlfdmdnt gi cercetare ale Institutului de Criminologie;
e) elaboreazd gi inainteazl. spre aprobare Senatului si rectorului regulamentele gi metodo-

logiile privind organizarea gi func{ionarea Institutului de Criminologie gi a tuturor componente-

lor sale or ganizatorice;

f) examineazd gi propune Senatului mdsurile necesare pentru optimizarea cheltuielilor,
economisirea resurselor gi obfinerea de noi surse financiare;

g) propune Senatului structura anului universitar gi calendarul activitIlilor educationale;

h) elaboreazd gi inainteazd Senatului metodologia de evaluare periodicd a rezultatelor gi

performantelor in activitatea de cercetare gi didacticdale personalului didactic ai de cercetare gi

metodologia de sancfionare a personalului cu rczultate profesionale la un nivel redus;

i) inainteazi propuneri pentru premierea salariatilor;
j) inainteazd propuneri pentru asigurarea securitdlii gi integritSlii patrimoniului instituliei;
k) ia decizii referitoare la asigurarea conditiilor normale de desfrgurare a procesului didac-

tic, cercetare, de trai gi activitate a studenfilor, audienJilor gi angajaJilor Institutului de Crimino-
logie emi!6nd deciziile respective;

l) indeplinegte alte atribuJii stabilite de Senat, conform legii.

V. DISPOZITII FINALE

5.1. Prezentul regulament intrd in vigoare de la data adoptdrii lui de c6tre Senatul Institutului
de Criminologie.

5.2. Modificarea regulamentului se face de cdtre Senat la propunerea rectorului.
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