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CAP. I: DISPOZITII GENERATE
1. Departamentul de RomAnistic5, |urnalism - $tiinle ale comunicirii gi Literaturd
comparatd este o unitate academicl profesionali a Facultilii de Litere din Universitatea
,,Alexandru Ioan Cuza" Iagi, conform HotirArii Senatului din data de 5 aprilie 20L2, cu
privire la structura organizatorici a activitililor academice gi administrative din cadrul
Universitilii,,Alexandru Ioan Cuza" Iagi.
2. Structura organizatoricd a Departamentului este intocmitl in conformitate cu
Regulamentul de organizare gi funcfionare al Facultdfii de Litere gi hotdririle Senatului
Universitilii gi ale Consiliului Facultilii, precum gi activitSlile didactice 9i gtiinlifice
specifice domeniilor specifice FacultSfii.
3. D epartamentul or ganizeazd:
a. studiile de licenli gi de masterat in specializdrile acreditate;
b. activitatea de cercetare gtiinlificd in conformitate cu programele agreate, programul de
cercetare al universitdlii gi facultilii gi specializarea personalului academic;
c. manifestirile gtiinlifice gi culturale ale personalului academic gi mobilitSlile studenlilor,
in scopul valorizlrii in plan didactic, gtiinlific Ai profesional a activitilii acestora.
d. participd la organizarea studiilor doctorale in cadrul $colii doctorale a facultilii, a
modulului pedagogic conform programelor acreditate in domeniu gi la intocmirea
programelor de formare gi perfeclionare continud a personalului didactic din cadrul DPPD;
4. Departamentul asiguri cu prioritate investiliile in resursa uman5, pentru crearea
premiselor atingerii de citre corpul profesoral a nivelului profesional [didactic gi gtiinlific)
gi de demnitate cerut de societatea contemporanS.
5. Regulamentele de organizare gi funcfionare ale colectivelor gtiinlifice, Iaboratoarelor
didactice de cercetare gi unitililor didactice de cercetare gtiinlificl gi practicd universitari
din cadrul Departamentului, precum gi celelalte acte normative care reglementeazi diferite
activitdfi, adoptate conform normelor Universitilii ,,Alexandru Ioan CLrza" din Iagi, fac parte
integrantl din prezentul Regulament.
6. Modificdrile legislative ulterioare adoptdrii prezentului regulament gi reglementlrilor
Senatului UAIC se vor aplica de la data intrlrii lor in vigoare.
7. Iniliativa completirii/modificirii prezentului regulament revine Directorului
Departamentului, Consiliului Departamentului, Comunit5lii personalului didactic, cu avizul
a2/3 din numirul total.
Regulamentele structurilor academice gi administrative ale Departamentului fac parte
integranti din prezentul regulament gi nu pot conline prevederi contrare acestuia.

CAP.

II: OBIECTUL

DE ACTIVITATE. ACTIVITATEA DIDACTICA;T NE

Activitatea didacticd gi de cercetare pe care o desfdgoari personalul didactic in cadrul
Departamentului didactic este reglementatd de Legea invitrimAntului, Statutul personalului
didactic, regulamentele Universitilii,,Al. L Ctrza" din Iagi gi prezentul regulament.
B.

Activitifile de cercetare din cadrul Departamentului

se desfigoari in baza unui program
intern de cercetare intocmit anual gi sunt diferite de cele cuprinse in programele finanlate
ale Departamentului de cercetare.
9. Personalul didactic are obligafia desfiguririi activitdlilor normate in statul de funcliuni,
care constau in principal din: activitatea didactici, activitatea de cercetare, conducerea
doctoratelor gi a lucrdrilor de grad, organizarea gi conducerea practicii universitare de
specialitate a studenlilor, indrumarea anilor de studiu, participarea in comisiile de concurs
a personalului gi alte activitSfi detaliate prin figa postului gi normate in statul de funcfiuni
la pozilia,,alte activitdli".
10, Normele personalului didactic pot fi alcdtuite numai din activitili didactice sau mixt,
dar cu condi;ia ca activitdlile didactice si fie preponderente.
11". Numdrul de ore convenlionale alocate pentru fiecare tip de activitate prin statul de
funclii trebuie si fie in concordanli cu prevederile Statutului personalului didactic gi
reglementdrile Senatului Universitifii.
12. Departamentul va asigura mijloacele logistice gi materiale personalului didactic pentru
realizarea unui proces didactic ridicat calitativ, prin sprijinirea publicdrii cursurilor gi
caietelor de lucriri practice, dotarea sllilor de curs gi lucrdri practice gi asigurarea unei
incdrciri echilibrate a personalului.
13. Activitatea de cercetare se efectueazi individual sau in colective, in cadrul programelor
de cercetare interni in cadrul Departamentului sau in cadrul contractelor finanlate de
cdtre CNCSIS sau alte organisme similare. in cazul cercetlrii desfigurate in cadrul
contractelor finanlate de citre CNCSIS sau organisme similare, activitatea va fi coordonatd
gi raportatl in cadrul Departamentului de cercetare.
14. Criteriile de evaluare a personalului didactic se vor adapta anual gi vor fi concordante
cu timpul alocat activitifilor didactice gi activit5lilor de cercetare prevdzute in statul de
funcfiuni, precum gi al altor activitdli care intrl in atribuliile acestuia:
a. Numlrul de lucrlri gi comunicdri prevlzut in figele de evaluare a personalului didactic
pentru atingerea standardului impus, vor fi stabilite in funclie de timpul normat pentru
activitifile de cercetare, intocmire a lucririlor gi comuniclrilor gtiinlifice, publicarea
acestora, Iimba in care se publicS, precum gi frecvenla manifestlrilor gtiinlifice in domeniu;
b. Criteriul de evaluare exprimat prin numdr va fi subordonat criteriilor de calitate,
specifice fiecdrui domeniu de activitate;
c. Activitilile de cercetare finalizate prin lucrdri gi comuniciri gtiinlifice realizate prin
programe nefinanlate de CNCSIS sau alte organisme similare, vor obline punctaj superior
in vederea intocmirii clasamentului pentru gradafiile gi salariile de merit.

CAP.

III: BAZA MATERIALA

15. Departamentul de RomAnisticS, Jurnalism - $tiinie ale comunicirii gi Literaturi
comparati igi desfdgoari activitatea in spaliile alocate FacultStrii, repartizate de conducerea
Universitifii in baza hotdririlor Consiliului de Administralie al Universitalii. Administrarea
patrimoniului se realizeazl conform regulamentelor gi reglementdrilor de ordine
interioard ale Universit5|ii.

CAP. IV: ORGANIZAREA DEPARTAMENTULUI
16. Conducerea Departamentului de RomAnistici, Jurnalism - gtiinle ale comuniclrii gi
Literaturi comparati este asigurati de Directorul Departamentului gi de Consiliul

Departamentului;
l-7. Revocarea din funcfie a membrilor organismelor de conducere a Departamentului se
poate cu majoritatea absolutl a Comunitilii personalului didactic, convocati in gedinli
extraordinarS.

l-8. Comunitatea personalului didactic:
a. prin Comunitatea personalului didactic a Departamentului se inlelege personalul
didactic cuprins in statul de funclii al Departamentului didactic de RomAnisticd, f urnalism
gtiinle ale comunicirii gi Literaturi comparati, angajat al Universitilii ,,Alexandru Ioan
Cvza" pe perioadi nedeterminati;
b. prin Comunitatea academici a Departamentului de RomAnistici, |urnalism - gtiinfe ale
comunicirii gi Literaturi comparati se infelege personalul didactic activ, titular gi asociat,
academicienii, profesorii consultanti, personalul didactic auxiliar gi studenfii

-

departamentului.
c. comunitatea personalului didactic este convocati in gedinle ordinare de cAte ori este
necesar.
d. comunitatea personalului didactic reglementeazd gi aprobd in domeniul de competen!5
cu majoritatea absolutd. in cazul cAnd majoritatea absoluti nu se realizeazd, se convoaci
din nou in termen de cel mult trei zile in gedinfl Comunitatea personalului didactic ai se
adoptl hotirArile cu majoritatea simpld.
e. comunitatea academicl a Departamentului este organizatd,la nivel intern, in colective cu
specific propriu: Limbi romAnS, Literaturd romAnd, Limba romAnd pentru studenli strlini,
Literaturi comparatS, furnalism gi gtiinfe ale comunicirii.
f. gedinfele Comunitilii personalului didactic sunt prezidate de Directorul de Departament.
in cazul in care acesta lipsegte, gedinlele sunt conduse de unul din membrii Consiliului
Departamentului, desemnat de cdtre Directorul de Departament.
g. fiecare colectiv din componenfa Departamentului este condus de un gef de colectiv, care
are misiunea de a organiza activitatea structurii din care face parte; toate hotiririle
acestuia trebuie aprobate de Directorul de Departament gi de Consiliul Departamentului;
acestea se referd la: programele gi planurile de inv515mAnt, statele de funcfiuni, infiinlarea
unor noi specializlri in domeniile de licenli gi master, constituirea colectivelor gtiinlifice, a
laboratoarelor, a unitililor didactice de cercetare gtiinlifici gi practicd universitarS,
intocmirea documentaliilor de acreditare a specializdrilor gi masterelor in domeniu gi
transmiterea spre acreditare criteriile de evaluare a personalului Departamentului.
19. Consiliul Departamentului:
a. consiliul Departamentului este alcdtuit dintr-un numdr de membri stabilit prin
regulamentele de alegeri emise de Senatul Universit5fii;
b. directorul de Departament face parte de drept din Consiliul Departamentului, alSturi de
gefii celor cinci colective componente ale Departamentului;
c. in condifiile retragerii/revoclrii unui membru al Consiliului se organizeazl alegeri

pentru locul rimas vacan!
d. Consiliul Departamentului este convocat de directorul de Departament, care intocmegte
gi ordinea de zi;
e. Consiliul Departamentului analizeazd, gi ia hotirAri in intervalul dintre gedinlele
Comunitilii personalului didactic, cu privire la:
- structura organizatorici;
- executarea urgen!elor bugetare;
- programele gi planurile de invSlimAnt;
- modificarea structurii organizatorice a Departamentului;
- infiinfarea unor noi specializlri;
- analizeazi propunerile Conducerii Departamentului cu privire la abaterile de la etica
profesionali;
- propunerea unor sancliuni conform legislafiei in vigoare.
2 0. Directorul Departamentului:
a. directorul Departamentului asigurl executarea tuturor mlsurilor legale gi
regulamentare dispuse de Senatul gi Biroul Senatului Universitdlii, Consiliul Faculti;ii,
precum gi de cdtre organismele de conducere ale Departamentului;

b. orice dispozilie emisi de organismele de conducere ale Universitifii, Facultiqii gi
Departamentului contrarl legislaliei in vigoare gi regulamentelor Universitifii, este de
drept nuli gi nu obligd Directorul Departamentului la punerea acesteia in aplicare;
c. directorul Departamentului are urmdtoarele atribulii:
- reprezinti Departamentul in relaliile cu celelalte departamente ale facultd;ii gi cu
celelalte departamente din domeniul de studii din Universitate;
- promoveazi imaginea gi prestigiul Departamentului in lumea academici gi societate;
- promoveazd Si apiri interesele legale ale personalului didactic Ai de cercetare gi
tehnico-administrativ in cadrul Facultdtrii gi Universitltii;
- pune in aplicare hotlrArile gi mdsurile stabilite de organismele ierarhic superioare care
implici Departamentul de RomAnisticS, Iurnalism - $tiinle ale comunicdrii gi Literaturd
comparatd;
- rdspunde in fala Decanului, Consiliului Facult5lii gi Comunitdgii personalului didactic de
indeplinirea sarcinilor aferente funcfiei sale;
- pr ezideazl g edinlele colectivului Departamentului;
- coordoneazi activitatea Consiliului Departamentului;
- coordoneazi activitatea de cercetare gtiinlifici interni a Departamentului didactic,
asigurAnd participarea acestuia la programele interdisciplinare in cadrul departamentelor
pe domenii, respectiv la colaboriri cu alte institulii;
- urmdregte gi ia masurile legale gi regulamentare pentru buna desfi$urare a activitSlii
structurilor academice gi administrative ale Departamentului;
- stabilegte responsabilii pentru intocmirea documentaliilor de acreditare a specializdrilor
de licen!5, master gi laboratoarelor didactice de cercetare gi urmiregte incadrarea in

termenele stabilite;
- analizeazi impreuni cu gefii de colective gi cu Consiliul Departamentului gi propune spre
aprobare programele gi planurile de invifimAnt;
- intocmegte impreund cu gefii de colective statele de funclii ale Departamentului didactic;
- propune impreunl cu gefii de colective personalul care asigurl suplinirea posturilor
vacante;
- intocmegte programul de investilii gi-l propune spre aprobare forurilor ierarhic
superioare;
- urmdregte execulia bugetard impreuni cu Consiliul Departamentului gi ia misurile legale
gi regulamentare care se impun in funclie de realizarea bugetului;
- asiguri gi urmiregte modul de perfeclionare profesionald a personalului didactic;
- intocmegte figa de evaluare anuald a cadrelor didactice in conformitate cu reglementdrile
Senatului UniversitSlii;
- propune Consiliului Facultdgii componenga comisiilor pentru concursurile didactice;
- elaboreazd gi semneazl pontajul personalului Departamentului;
- intocmegte referatele de platl cu ora;
- intocmegte graficul cu concediile de odihnd ale personalului didactic gi ale personalului
tehnico-admini strativ;
- aprobd impreund cu Biroul Consiliului mdsurile Comisei de etici gi asiguri procedura de
ascultare gi aplrare a plrlilor;
- propune, dupd caz, Biroului Consiliului, Consiliului Departamentului sau Comunitdlii
personalului didactic, sancliunile pentru personalul didactic in conformitate cu Statutul
personalului didactic, Carta UniversitSlii gi Contractul colectiv de munci.
CAP. V: PERSONALUL DEPARTAMENTULUI
21. Personalul didactic are obligafiile gi drepturile stipulate in Legea invS;dmAntului,
Statutul personalului didactic, Contractul colectiv de munc5, Carta gi Regulamentul intern
ale Universit5lii gi prezentului regulament.
22. Obliga\iile pe linie didactici, in principal, sunt urmitoarele:

- insugirea, respectarea gi aplicarea

normelor pedagogice in actul de predare gi evaluare

a

studenfilor;
- conducerea lucririlor de doctorat gi de grad;
- participarea in comisiile de promovare a personalului didactic;
- intocmirea anualS a programelor analitice, in conformitate cu cerinlele specializirii la
care este planificatl disciplina;
- intocmirea materialelor didactice care sd faciliteze parcurgerea disciplinelor in sistemul
Bologna [cursuri, caiete de lucrlri practice, prezentiri in format ppt, materiale grafice
pentru silile de lucriri practice, etc.), prezentarea criteriilor de evaluare ale studenlilor,
sursele bibliografice accesibile acestora, etc.;
- planificarea activitililor de teren gi afigarea acestora;
- conducerea gi indrumarea cercurilor gtiinfifice studenlegti;
- conducerea gi indrumarea practicii de specialitate;
- acordarea consultaliilor pentru studenli in conformitate cu orarul propus;
- respectarea programelor analitice, afigarea rezultatelor oblinute de studenli, respectarea
orarului pentru activitifile didactice gi de consultatrie.
23. P erf eclionarea profesi onali:
- in scopul ridicirii calit5lii gi eficienlei actului didactic i de cercetare, personalul didactic
trebuie sd participe la programele de perfeclionare potrivit pozifiei didactice, schimburile
de experienli interuniversitarl nafionale gi internafionale, activitdfile interdisciplinare,
workshop-urile de cercetare, sau la orice alte manifestdri care sI conducd la ridicarea
pregdtirii profesionale gi cregterea vizibilitrgii cadrelor didactice;
- in politica Departamentului resursa umand are o pozilie prioritarS, scop in care
pregdtirea profesionalS individuali este sprijiniti material gi logistic in funclie de
posibilitdlile financiare gi cadrul legal existent;
- conducerea Departamentului va prevedea resurse in buget pentru asigurarea cel pulin a
unei participlri la o manifestare nalionali gi una internafionald, pentru personalul didactic
care nu poate beneficia de alte de alte surse de finanlare.

24.Promovarea:
- promovarea personalului se face in conformitate cu legislalia in vigoare, regulamentele
universitdlii gi criteriile specifice stabilite in cadrul Departamentului;
- criteriile specifice trebuiesc aprobate de Comunitatea personalului didactic supuse
Ai
aprobdrii Biroului Senatului;
- posturile sunt scoase la concurs de citre Directorul de Departament cu consultarea
Comunitlfii personalului didactic, in funclie de necesitilile de personal ale
Departamentului sau la cererea persoanelor care indeplinesc criteriile de promovare;
25. Salarizarea personalului didactic se face in conformitate cu legislalia in vigoare gi
situalia financiard a Departamentului, pornind de la faptul ci investilia in resursa umand
reprezintr un obiectiv prioritar. in politica salariali se va urmdrii:
- corelafia poziliei din grila de salarizare cu volumul de munci didactic, de cercetare gi
administrativ depus de cdtre cadrele didactice;
- criteriile pentru acordarea gradaliilor gi salariilor de merit se stabilesc Ia inceputul
anului, cel tArziu in luna februarie a anului curent gi se aplicd Ia clasamentul din urmdtorul
an calendaristic;
- criteriile gi conlinutul figelor de evaluare pentru incadrarea in grila salariald gi acordarea
gradafiilor gi salariilor de merit se propun de citre Biroul Consiliului gi se aprobd anual de
cdtre Comunitatea personalului didactic ;
- in principiu, in figele de evaluare pentru incadrarea in grila de salarizare, intre
coeficientul minim gi maxim gi acordarea gradaliilor gi salariilor de merit, punctajele cele
mai mari se acordd pentru activitSlile didactice, de cercetare, gtiinfifice gi administrative
nefinanlate din surse exterioare.
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26. Regulamentul de organizare gi funclionare a Departamentului de RomAnisticS,
|urnalism - $tiinge ale comuniclrii gi Literaturi comparatl a fost aprobat in gedinla

Consiliului Facult5lii din data de 9.A7.2AL2, datdla care a intrat in vigoare.
ZT.Modificarea sau completarea prezentului regulament se face prin hotirirea Consiliului
Facultilii, avizatd de con ducerea Universitdlii.

DIRECTOR DE DEPARTAMENT

drin Liviu CUTITARU

Lect. univ. dr. Alexandru SAVITESCU

