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Vd inaintim spre aprobare ,,Regulamentul de Organizare gi Fundionare al Consiliului

Facultdtii de Informatici", avizat in gedinla Consiliului Facultdlii de Informaticd din data de

4.L1,.20I9.

Secretar gef facultate,

Ldcrdmioara Nicoleta LEONTE

Str. General Berthelot 16,700483 lA5l, ROMANIA

Tet. : +40-232-201 090, f ax: +40-232-201 490
e- mai[: secretariat@info. uaic. ro
URL: http: //www.info. uaic. ro
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Prezentul Regulament a fost elaborat in concordantl cu Regulamentul de Organizarc gi Funcfionare a
FacultSjii de Informaticd,,Legea Educafiei Nalionale nr.l/20119i Carta Universitilii.

in vederea organizdrii gi funcfiondrii in bune condifii gi cu respectarea dispozifiilor legale,

Consiliul Facultifi de Informatici adopti urmltorul

REGT]LAMENT:

Cap. I - CONSTITIIIREA $I FITNCTIONAREA CONSILIULUI

fut.1 - Consiliul Facultdfii este structura de conducere a Facultifii de Informaticd din cadrul
Universitdlii ,,Alexandru loanCtza" din Iagi.

Art. 2 - Consiliul se constituie, potrivit dispozifiilor legale, din reprezentantii departamentelor
(cadre didacfice titulare cu nonna de bazd in Universitate 9i cercetitori gtiinfifici) gi din
reprezentaJi ai studenfilor alegi in adrurdrile anilor de studii. Membrii - cadre didactice ale
Consiliului Facultifii - sunt alegi prin vot direct 9i secret pentru o perioadd de patru ani, de citre
Adunarea general5 a Facult5lii, in conformitate cu normele de reprezentare stabilite de Senatul
UniversitiJii ,,Alexandru loan Ctsza" din Iagi. CercetEtorii gtiinfifici membri ai Consiliului sunt
alegi la nivelul Departamentului de cercetare. Reprezentantii studenJilor sunt stabiliti in adundrile
generale ale anilor de studii, in conformitate cu Regulamentul de alegeri al studentilor in
structurile de conducere, gi igi pierd calitatea de membri ai Consiliului dupd absolvirea FacultSfii.
Membrii Consiliului nou ales sunt validafi de citre vechiul Consiliu al Facultdfii.

Art. 3 - Alegerea membrilor Consiliului se desfdgoari in conformitate cu Legea Educafiei
NaJionale rc. ll20Il gi cu metodologia proprie a Universitdtii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iagi.
Administratorul-$ef al Faculti{ii participi la gedintele Consiliului in calitate de invitat.

Art. 4 - Pregedintele Consiliului este Decanul, care conduce gedintele Consiliului. tn tpsa
Decanului conducerea gedinfelor este preluatd de Prodecanul Facultdfii.

Art. 5 - Reprezentanfii studenfilor in Consiliul Facultdlii sunt aleqi de studenfii din fiecare an de

studiu 9i validafi de Consiliul Facultdfii. Studenfii reprezintil21%o din numirul total al membrilor
Consiliului gi provin din toate cele 3 cicluri de studii.

Art. 6 - Consiliul este legal constituit pentru a adopta decizii - Hotir6ri ale Consiliului - in
prezenla a cel puJin 213 drn totalul membrilor sdi. ln cazul in care Consiliul nu este legal
constituit, lucrdrile se amdnd cu o sdptimdnd. Dacil nici la a doua convocare nu se intrunegte
numdrul de participanfi necesar cvorumului, Biroul Consiliului va solicita Consiliului Facultifii
tnlocuirea celor care au lipsit nemotivat.

ArL 7 - Membrii Consiliului au obligafia de a participa la toate gedinfele ordinare gi

extraordinare ale Consiliului. Membrii Consiliului care absenteazd nemotivat la doud gedinte

consecutive vor fi revocafl de cdtre Adunarea Generald care i-a ales, urmdnd ca in aceeagi gedinfi
s[ se procedezela alegerea altor reprezentan{i.
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fut. 8 - Motivarea absenfelor se face de cdtre Biroul Consiliului, in termen de o sdptimdnd de la
data cdnd a avut loc AedinJa sau de la incetarea cavzei care a determinat neprezentareala gedinfd.

Art. 9 - Un membru al Consiliului, care absenteazd motivat mai mult de 60 de zile din
Universitatg va fi tnlocuit, pentru toati durata absentdrii, de un alt reprezentant desemnat de
Adunarea GeneralS ca membru supleant. inlocuirea devine operanti imediat qi expird la
revenirea membrului titular. Persoana care inlocuiegte un membru titular are toate drepturile gi

indatoririle unui membru de drept al Consiliului.

cap. rr - STABTLTREA ORDrNrr DE Zr $r DESFA$URAREA $EDINTELOR

kt. 10 - $edintele de Consiliu sunt ordinare - o dati pe luni - gi extraordinare, cu ordinea de zi
dedicati unui eveniment special. DiscuJiile din Consiliu pe marginea ordinii de zi gi deciziile
luate sunt consemnate intr-un proces verbal. Convocarea Consiliului se face cu cel putin 3 zile
calendaristice inainte de data gedinfei, de citre Decanul Facultdlii. In cazul in care nu este
posibild convocarea Consiliului cu 3 zile calendaristice inainte de data qedinfei, datoriti
necesitSlii adoptdrii unor hot6rdri in regim de urgenfd, convocarea, discutiile qi procesul de
votare se pot desfrqura on-line.

fut. 11 - Ordinea de zi este propusi de cdtre Biroul Consiliului gi poate fi modificatl la
proprxrerea unui membru al Consiliului, cu aprobarea Consiliului la inceputul gedinfelor.
Convocarea se face prin intermediul pogtei electronice. Convocatorul imprimat pe hirtie este
semnat personal de cdtre membrii Consiliului inainte de inceperea fiecirei gedinfe.

Art. 12 - Pregedintele de gedinfa, cu aprobarea Consiliului, poate limita durata gi numdrul
interventiilor unui membru al Consiliului in condiliile in care gedinta se prelungegte in mod
nejustificat.

Cap. III - ATRIBUTIILE CONSILIULUI

kt. 13 - Principalele atribufii, competente gi responsabilitdfi ale Consiliului Facultdtii sunt:
a) Aprobi strategia Facultifii, programele didactice gi gtiintifice in conformitate cu sffategia

generali a Universit[fii ,,,A,lexandru Ioan Cuza" din Iagi 9i pune in aplicare hotirdrile
Senatului gi ale Consiliului de Administra{ie (CA).

b) Aprobn structura organizatoicd a Facultifii.
c) Yalideazd alegerea Directorilor Departamentelor subordonate Facultdtii.

0 Alege Prodecanul/?rodecanii Facultitii.
e) Alege reprezentantii Facultilii in Senat, dintre membrii Consiliului.
D Avizeazdhotdrdrile Biroului Consiliului FacultSlii.
g) Aprobdbugetul Facultifii gi iniliazd, cu aprobarea CA, activitdfl aducdtoare de venituri.
h) Aprobd regulamentele Departamentelor subordonate Facultdfii care vizeazL actiitatea

didacticd 9i gtiintificd.

) Aprobd Planul de inv[(amdnt al Facultdfii pentru toate ciclurile de tnvdtimdnt (ciclul
licenli, masterat qi doctorat), programele de studii postuniversitare gi programele de
perfecJionare ale cadrelor didactice din invdJdm6ntul preuniversitar.
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1) Aprobi rapoartele de autoevaluare in vederea evalu6rii academice gi acreditdrii FacultiJii
pi specializirilor.

k) Propune cifra de gcolarizare pe specializiri gi cicluri de invdfdmdnt.
l) Propune condifiile specifice de admitere la toate ciclurile de studii gi aprobi situatia

rqartizdii burselor pe ciclwi, in limitele fondurilor alocate potrivit criteriilor stabilite
piin regulamente.

m) Avizeazd statele de frrncfiuni pentru personalul didactic Ai de cercetare gi stabilegte
criteriile gi standardele pentru evaluarea periodici a corpului profesoral gi a personalului
de cercetare.

n) Stabilegte criteriile gi standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor
didactice gi de cercetare, cu respectarea criteriilor qi standardelor minime stabilite la nivel
nagional sau la nivelul Universitilii.

o) Avizeazd propunerile Departamentrului Didactic pentru acordarea titlurilor de cadru
didactic asociat, profesor consultant precum gi cererile de prelungire a activitd{ii peste

vdrsta de pensionare.
p) Aprobi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice.

Q Avizeazd acordarea titlurilor didactice dupd desfEgurarea concursurilor.
r) Avizeazd hotdrArile comisiilor de doctorat pentru acordarea titlului gtiin{ific de doctor.
g Avizeazd propunerile pentru acordarea unor titluri qi diplome onorifice prevdzute de

Carta Universitifii
D Stabilegte, cu aprobarea Senatului sau a Biroului Senahrlui, acorduri de colaborare cu

institulii din lard sau din strdindtate.
u) lndeplinegte orice alte atribufii previzute de legislafia in vigoare, regulamentele 9i Carta

Universitilii.

ArL 14 - Pentru fundamentarea Hotirdrilor pe care le adopti Consiliul Facultilii instituie comisii
de specialitate permanente prezidate de un membru al Consiliului. Comisiile de specialitate ale

Consiliului sunt fixate dup[ modelul comisiilor de specialitate ale Senatului Universitifli. Pentru
situafii exceptionale, Consiliul FacultiJii poate institui comisii speciale cu caracter temporar.

cap. rv - ADOPTAREA $I APLICAREA HOTARARTLOR CONSTLTLUI

kt. 15 - in Consiliul Facult[1ii, Hotirdrile se adoptl, de regu16, prin vot deschis. La propunerea
Biroului Consiliului sau a cel pufin 1/3 din totalul celor prezenti, Consiliul poate hotiri adoptarea
procedurii votului secret, dacd nu contravine altor proceduri legale.

Art. 16 - Hotdrdrile Consiliului trebuie motivate, f,re printr-o expunere de motive intocmitd de

Comisiile de specialitate, fie prin sinteza discufiilor pe marginea unei propuneri flcute de Biroul
Consiliului, Directorii Departamentelor sau a unui membru al Consiliului Facultd{ii.

Art. l7 - La votul privind validarea rezultatelor concurswilor de ocupare a posturilor didactice
participd numai cadrele didactice din Consiliu.

Art. 18 - Consiliul Facultilii emite hotirdri adoptate cu votul majoritnlii membrilor prezenli,
dacd numdrul lor reprezinti cel pufin 2/3 dn numirul membrilor sdi cu drept de vot.

fut. 19 - Reprezentanfii studenfilor au drept de vot deplin cu excepfia aprob[rii rezultatelor
concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice gi de cercetare.
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Art. 20 - HotirArile Consiliului sunt consemnate in procese-verbale iar Hotir6rile luate sunt
aduse la cunogtinJa intregii comunitifi academice prin inforrn[ri la gedinfele de departament qi

intr-o sintezd transmisd prin poqta electronicd.

Ar1.2I - Hotirdrile Consiliului sunt puse in aplicare de Biroul Consiliului.

Art. 22 - Modificarea prezentului Regulament poate fi fdcuti la initiativa a ll3 din membrii
Consiliului qi cu aprobareaa2l3 din membrii Consiliului.

lrt.23 - Prezentul Regulament intrd in vigoare la data de........,....... ...dupi validarea
lui de cdtre CA al UniversitSlii gi aducerea la cunogtinfa membrilor Facultdfii prin postarea pe
pagrna web de prezentare a Facultifii.

Aprobat in qedinfa Consiliului Facultifii din 4 noiembrie 2019.


