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Prezentul Regulament a fost elaborat in concordan!5 cu Regulamentul de Organizare

Functionare a Facultitii de Litere, Legea Educatiei Nalionale nr.1,/201,1, giCarta UniversitSlii.

in vederea organizirii 5i func{ioniriiin bune condilii 5i cu respectarea dispoziliilor legale,

Consiliul Facult5tii de Litere adopti urmdtorul

REGULAMENT:

Cap. I - CONSTITUIREA gl FUNCTIONAREA CONSILIULUI

Art.l- - Consiliul FacultSlii este structura de conducere a FacultSlii de Litere din cadrul
UniversitStii ,,Alexandru loan Cuza" din la5i.

Art. 2 - Consiliul se constituie, potrivit dispoziliilor legale, din reprezentanlii departamentelor
(cadre didactice titulare cu norma de bazi ?n Universitate gi cercetdtori 5tiin!ifici) Si din
reprezentali ai studenlilor alegi in adunirile anilor de studii. Membrii - cadre didactice ale

Consiliului FacultSlii- sunt alegi prin vot direct gisecret pentru o perioadl de patru ani, de cdtre
Adunarea generalS a FacultSlii, in conformitate cu normele de reprezentare stabilite de Senatul

Universititii ,,Alexandru loan Cuza" din lagi. CercetStorii 5tiinlifici membri ai Consiliului sunt
ale5i la nivelul Departamentului de cercetare. Reprezentan[ii studenlilor sunt stabiliti in

adunirile 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 dupi
absolvirea FacultSlii. Membrii Consiliului nou ales sunt validali de cdtre vechiul Consiliu al

FacultSlii.

Art. 3 - Alegerea membrilor Consiliului se desfSgoard in conformitate cu Legea Educaliei
Nalionale nr. L/201,L gi cu metodologia proprie a UniversitSlii ,,Alexandru loan Cuza" din lagi.

Administratorul - 5ef al FacultStrii participi la sedintele Consiliuluiin calitate de invitat.

Art.4 - Pre5edintele Consiliului este Decanul, care conduce gedinlele Consiliului. in lipsa

Decanului conducerea 5edinlelor este preluati de unul din Prodecanii FacultSlii.

Art.5 - Reprezentantii studentilorin Consiliul FacultSlii sunt alegi de studen{ii din fiecare an de

studiu givalidati de Consiliul FacultSlii. Studenlii reprezinti 25%din numirultotal al membrilor
Consiliului gi provin din toate cele 3 cicluri de studii.

Art. 6 - Consiliul este legal constituit pentru a adopta

prezenla a cel pulin 2/3 din totalul membrilor sdi. in
constituit, lucrSrile se am6nd cu maxim o siptim6nS.
intrune$te numirul de participanli necesar cvorumului,
Facult5tii inlocuirea celor care au lipsit nemotivat.

decizii - Hotlriri ale Consiliului - in

cazul in care Consiliul nu este legal

Dacd nici la a doua convocare nu se

Biroul Consiliului va solicita Consiliului
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Art. 7 - Membrii Consiliului au obligalia de a participa la toate gedinlele ordinare 5i

extraordinare ale Consiliului. Membrii Consiliului care absenteazS nemotivat la doui gedin!e
consecutive vor fi revocati de citre Adunarea Generald care i-a ales, urmSnd ca in aceeagi

gedintS si se procedeze la alegerea altor reprezentan!i.

Art. B - Motivarea absentelor se face de citre Biroul Consiliului, in termen de o sSptim6ni de

la data c6nd a avut loc 5edinla sau de Ia incetarea cauzei care a determinat neprezentarea la

gedin{i.

Art. 9 - Un membru al Consiliului, care absenteazS motivat mai mult de 60 de zile din
Universitate, va fi inlocuit, pentru toati durata absentdrii, de un alt reprezentant desemnat de

Adunarea GeneralS ca membru supleant. inlocuirea devine operanti imediat gi expirl la

revenirea membruluititular. Persoana care inlocuiegte un membru titular are toate drepturile gi

indatoririle unui membru de drept al Consiliului.

cap. il - STABILIREA ORDINil DE Zt St DESFASUnAnEA $EDTNTELOR

Art. 10 - $edintele de Consiliu sunt ordinare - o datd pe luni - gi extraordinare, cu ordinea de zi

dedicatd unui eveniment special. Disculiile din Consiliu pe marginea ordinii de zi gi deciziile
luate sunt consemnate intr-un proces verbal. Convocarea Consiliului se face cu cel pulin 3 zile

calendaristice inainte de data gedinlei, de citre Decanul FacultSlii.

Art. 11- - Ordinea de zi este propusi de citre Biroul Consiliului gi poate fi modificatd la

propunerea unui membru al Consiliului, cu aprobarea Consiliului la inceputul gedinlelor.
Convocarea se face prin intermediul pogtei electronice. Convocatorul imprimat pe hArtie este

semnat personal de citre membrii Consiliuluiinainte de inceperea fiecirei gedin!e.

Art. 12 - Pre5edintele de gedintS, cu aprobarea Consiliului, poate limita durata 5i numirul
interventiilor unui membru al Consiliului in condiliile in care 5edinla se prelunge5te in mod
nejustificat.

Cap. lll - ATRIBUTIILE CONSILIULUI

Art. 13 - Principalele atribu{ii, competenle gi responsabilitSli ale Consiliului FacultSlii sunt:
a) Aprobi strategia FacultSlii, programele didactice 5i gtiin!ifice in conformitate cu strategia
generalS a Universit5lii ,,Alexandru loan Cuza" din lagi gi pune in aplicare hoti16rile Senatului gi

ale Consiliului de Administratie (CA).

b) Aprobi structura organizatoricd a Facultilii.
c) Valideazi alegerea Directorilor Departamentelor subordonate Facultdlii.

d) AvizeazS propunerile pentru Prodecanii FacultSlii.

e) Avizeazi hotdr6rile Biroului Consiliului FacultSlii.

f) Aprobi bugetul Facultilii 5i ini!iaz5, cu aprobarea CA, activitSli aducitoare de venituri.
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g) Aprobd regulamentele Departamentelor subordonate FacultSlii care vizeazb activitatea

didactici 9i gtiintificS.

h) Aprob5 Planul de inv515m6nt al Facult;tii pentru toate ciclurile de invSldm6nt (ciclul licen!5,

masterat 5i doctorat), programele de studii postuniversitare gi programele de perfectionare ale

cad relor didactice din invdtim6ntul preu niversitar.

i) AprobI rapoartele de autoevaluare in vederea evaluSrii academice gi acreditdrii FacultSlii gi

specializirilor.
j) Propune cifra de gcolarizare pe specializdri gi cicluri de inv515m5nt.

k) Propune condiliile specifice de admitere la toate ciclurile de studii 5i aprobi situa!ia

repartizdril burselor pe cicluri, in limitele fondurilor alocate potrivit criteriilor stabilite prin

regulamente.

l) Avizeazi statele de functiuni pentru personalul didactic 5i de cercetare gi stabilegte criteriile 5i

standardele pentru evaluarea periodici a corpului profesoral$i a personalului de cercetare.

m) Stabilegte criteriile 5i standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor

didactice gi de cercetare, cu respectarea criteriilor gi standardelor minime stabilite la nivel

national sau la nivelul Universititii.
n) Avizeazi propunerile Departamentului Didactic pentru acordarea titlurilor de cadru didactic

asociat, profesor consultant precum gi cererile de prelungire a activititii peste v6rsta de

pe nsiona re.

o)Aprobi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice.

p) Avizeazd acordarea titlurilor didactice dupd desfS$urarea concursurilor.
q) Avizeazd hotirSrile comisiilor de doctorat pentru acordarea titlului gtiinlific de doctor.

r) Avizeazi propunerile pentru acordarea unor titluri 5i diplome onorifice prevdzute de Carta

Un iversitS!ii

s) Stabilegte, cu aprobarea Senatului sau a Biroului Senatului, acorduri de colaborare cu

institutii din tari sau din strlinitate.
t) indepline5te orice alte atribu!ii previzute de legisla!ia in vigoare, regulamentele gi Carta

Universit5tii.

Art. 14 - Pentru fundamentarea Hoti16rilor pe care le adoptd Consiliul FacultSlii instituie

comisii de specialitate permanente prezidate de un membru al Consiliului. Comisiile de

specialitate ale Consiliului sunt fixate dupi modelul comisiilor de specialitate ale Senatului

Universititii. Pentru situatii exceptionale, Consiliul FacultSlii poate institui comisii speciale cu

caracter temporar.

Cap. lV - ADOPTAREA $l APLICAREA HOTARARILOR CONSILIULUI

Art. 15 -in Consiliul FacultSlii, Hoti16rile se adopti, de regulS, prin vot deschis. La propunerea

Biroului Consiliului sau a cel pulin t/3 din totalul celor prezenli, Consiliul poate hotiri
adoptarea procedurii votului secret, dacl nu contravine altor proceduri legale.
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Art' 16 - HotSrSrile Consiliului trebuie motivate, fie printr-o expunere de motive intocmiti de
Comisiile de specialitate, fie prin sinteza disculiilor pe marginea unei propuneri ficute de Biroul
Consiliului, Directorii Departamentelor sau a unui membru al Consiliului Facult5lii.

Art- 17 - La votul privind validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor didactice
participi numai cadrele didactice din Consiliu.

Art. 18 - Consiliul Facultdtii emite hotir6ri adoptate cu votul majoritSlii membrilor prezenli,
daci numdrul lor reprezintd cel pulin 2/3 din numirul membrilor sii cu drept de vot.

Art. 19 - Reprezentantii studen!ilor au drept de vot deplin cu exceplia aprobirii rezultatelor
concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice gi de cercetare.

Art- 20 - Hotir6rile Consiliului sunt consemnate in procese-verbale iar HotirSrile luate sunt
aduse la cunogtinla intregii comunitS{i academice prin inform5ri la gedinlele de departament gi

intr-o sintezi transmisd prin pogta electronicS.

Art.21. - Hotir6rile Consiliului sunt puse in aplicare de Biroul Consiliului.

Arl. 22 - Modificarea prezentului Regulament poate fi ficuti la iniliativa a L/3 din membrii
Consiliului gi cu aprobarea a 2/3 din membrii Consiliului.

Art. 23 - Prezentul Regulament intri in vigoare la data de .............. dupa validarea lui de
cStre CA al UniversitSlii gi aducerea la cunogtinla membrilor Facult5tii prin postarea pe pagina
web a FacultStii de Litere.

Aprobatin gedinla Consiliului Facult5tii din data de7.O5.2OL2.

Prof. CUTITARU
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