
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezentul Regulament a fost elaborat în concordanţă cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare şi Carta Universităţii din Pitești 

 

În vederea organizării şi funcţionării în bune condiţii şi cu respectarea dispoziţiilor legale, 

Consiliul Facultăţii de Științe Economice și Drept adoptă următorul 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE 

ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT 

 

CAPITOLUL I: CONSTITUIREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI FACULTĂŢII 

 

Art. 1.  Consiliul  facultății reprezintă structura de conducere a Facultății de Științe Economice și 

Drept. 

Art. 2.  Consiliul se constituie, potrivit dispoziţiilor legale și în conformitate cu normele de 

reprezentare stabilite de Senatul Universității din Pitești, din reprezentanţii departamentelor academice 

(cadre didactice titulare cu norma de bază în Universitate) şi din reprezentaţii studenţilor înmatriculați 

în Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe Economice și Drept. 

 

Art. 3.  Membrii Consiliului facultății sunt aleşi pentru o perioadă de patru ani, prin votul universal, 

direct şi secret al tuturor cadrelor didactice, respectiv studenților facultății. 

 

Art. 4.  Membrii Consiliului facultății își păstrează mandatul atât timp cât nu li se modifică statutul 

avut în momentul alegerii.  

          

Art. 5 În cazul în care se vacantează locuri în Consiliu, acestea se vor ocupa în termen de trei luni de la 

vacantare prin organizarea alegerilor parţiale, în conformitate cu prevederile metodologiei privind 

alegerile academice, adoptată de Senatul Universității din Pitești. 

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE  

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poştal 110040-Piteşti, Romania 

Tel.: +40 348 453 100; http://www.upit.ro 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ȘI DREPT 

http://www.upit.ro/


   

Art. 6. Atribuţiile Consiliului facultății sunt cele prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare, în Carta și regulamentele Universității din Pitești. Principalele 

atribuții ale Consiliului facultății sunt: 

- avizează minim 2 candidați care vor participa la concursul public organizat de Rectorul 

Universității din Pitești pentru selectarea Decanului facultății; 

- aprobă regulamentul de organizare și funcționare a facultății, planul strategic, planul 

operațional anual și toate regulamentele, metodologiile și procedurile care vizează activitatea 

facultății; 

- aprobă, la propunerea decanului, structura organizatorică  a facultăţii;  

- propune înfiinţarea, organizarea, divizarea, comasarea sau desființarea departamentelor 

facultății; 

- adoptă, la propunerea decanului, măsuri referitoare la funcționarea facultății; 

- aprobă programele de studii gestionate de facultate;  

- controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea 

generală a facultăţii și rapoartele anuale privind asigurarea calităţii; 

- aprobă rapoartele justificative și planurile de învățământ aferente programelor de studii din 

facultate; 

- avizează statele de funcții ale departamentelor facultății; 

- stabileşte criteriile şi standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice, 

cu respectarea criteriilor şi standardelor minime stabilite la nivel naţional sau la nivelul 

Universităţii din Pitești; 

- avizează propunerile departamentelor facultății pentru acordarea titlurilor de cadru didactic 

asociat, precum şi cererile de prelungire a activităţii peste vârsta de pensionare; 

- aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice; 

- avizează acordarea titlurilor didactice după desfăşurarea concursurilor; 

- aprobă programarea datelor de desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor; 

- avizează componența comisiilor pentru organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a 

studiilor; 

- aprobă numirea îndumătorilor de an; 

- analizează situațiile de abateri disciplinare săvârșite de studenți și decide asupra abaterii 

disciplinare a studenților şi a sancţiunii aplicate; 

- aprobă comisiile de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor; 

- aprobă criterii de acordare a burselor; 

- avizează propunerile pentru acordarea unor titluri şi diplome onorifice prevăzute de Carta 

Universităţii din Pitești etc. 

 

Art. 7. (1) Pentru fundamentarea hotărârilor pe care le adoptă, Consiliul facultăţii instituie comisii de 

specialitate permanente. Pentru situaţii excepţionale, Consiliul facultăţii poate institui comisii speciale 

cu caracter temporar.  

(2) Membrii comisiilor de specialitate se aleg pe baza opţiunilor exprimate în prealabil.  

(3) Comisiile de specialitate ale Consiliului facultății sunt formate 6-7 persoane; 

(4) Comisiile Consiliului facultăţii sunt conduse de câte un preşedinte ales prin vot deschis de 

către componenţii comisiei respective, dintre aceștia.  



(5) Lucrările comisiilor Consiliului facultăţii se desfăşoară prin întâlniri de lucru, convocate de 

președinți. Analizele, comunicarea dintre membri comisiilor Consilului facultăţii precum şi deciziile 

acestora se pot desfăşura şi prin e-mail sau alte sisteme de comunicare on-line. 

(6) Comisiile permanente ale Consiliului facultăţii sunt prevăzute în anexa 1, care face parte 

integrantă din prezentul regulament. 

CAPITOLUL II: DESFĂŞURAREA LUCRĂRILOR CONSILIULUI FACULTĂȚII 

Art. 8. (1) Consiliul facultății se întruneşte în sesiune ordinară, lunar şi în sesiuni extraordinare 

convocate de Decan sau la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului. 

 (2) Şedinţele Consiliului facultății sunt convocate de către decan, de regulă, cu minim 3 zile 

lucrătoare înainte de data efectivă a întrunirii.  

 (3) Convocarea Consiliului facultății se face prin comunicarea de către decan utilizând poşta 

electronică. 

 (4) Convocările sunt însoțite de ordinea de zi/proiectele de hotărâri ale Consiliului facultății. 

 
Art. 9. Şedinţele Consiliului facultății se desfăşoară, prin întâlnirea fizică a membrilor sau prin 

conferinţă pe platforma Skype, numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. 

În cazul în care consiliul nu este legal constituit, lucrările se amână cu o zi lucrătoare.  

 

Art. 10. (1) Şedinţele Consiliului facultății sunt conduse de Decan sau în lipsa sa, de persoana delegată 

de acesta. De regulă, decanul va delega unul dintre prodecani. Decanul sau persoana delegată au 

calitatea de preşedinte de şedinţă. 

 (2) Prodecanii și directorii de departament care nu fac parte din Consiliul facultății au statutul 

de invitați permanenți. 

(3) Prezența persoanelor terţe la ședințele Consiliului facultății este permisă numai cu 

aprobarea Consiliului, cu majoritatea simplă a celor prezenţi.  

(4)Preşedintele de şedinţă, poate limita durata şi numărul intervenţiilor unui membru al 

consiliului în condiţiile în care şedinţa se prelungeşte în mod nejustificat. 

(5) Pentru derularea activităților legate de secretariatul Consiliului facultății (întocmirea 

proceselor verbale și comunicarea hotărârilor), Consiliul facultății își alege dintre membrii săi un 

secretar al Consiliului facultății. 

 

Art. 11. (1) Proiectele de hotărâri ale Consiliului facultății sunt transmise de către Decan cu cel puțin 3 

zile lucrătoare înainte de desfășurarea ședinței. 

 (2) Proiectele de hotărâri sunt analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului facultății. 

 (3) Comisiile de specialitate ale Consiliului facultății emit avize consultative privind proiectele 

de hotărâri sau prezintă puncte de vedere și recomandări. 

 (4) Iniţiatorul proiectului de hotărâre prezintă membrilor Consiliului facultății motivaţia care a 

determinat iniţiativa. Membrii consiliului pot solicita explicaţii şi pot formula amendamente. 

 (5) Decizia finală în ceea ce priveşte adoptarea sau respingerea unei hotărâri este de 

competenţa plenului Consiliului facultăţii. 

 

 

 

 



CAPITOLUL III: ADOPTAREA ȘI APLICAREA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI 

FACULTĂȚII 

Art. 12.  (1) Hotărârile Consiliului facultății se iau în şedinţe plenare sau, în cazuri excepționale, prin 

vot electronic, cu respectarea condiției de cvorum. 

            (2) Hotărârile Consiliului facultății se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Hotărârile se 

adoptă, de regulă, prin vot deschis. La propunerea majorității simple a celor prezenţi, consiliul poate 

hotărâ ca votul să fie secret, dacă acesta nu contravine unor dispoziții legale sau regulamentare, 

adoptate de Senatul Universității din Pitești. 

(3) Dreptul la vot se exercită personal şi direct. Dreptul la vot nu poate fi delegat. 

(4) Un proiect de hotărâre se poate adopta "în  bloc", dacă nu există amendamente sau în urma 

votării articol cu articol. 

 

Art. 13.  (1) Hotărârile Consiliului facultății sunt aduse la cunoştinţa întregii comunităţi academice 

prin informări la şedinţele de departament şi într-o sinteză transmisă prin poşta electronică și publicată 

pe site-ul facultății. 

            (2) Hotărârile Consiliului facultății și orice mesaje sau forme de comunicare, care vor fi aduse 

la cunoștinţa comunităţii academice, se vor realiza urmărindu-se respectarea principiilor de etică 

profesională. 

 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Facultății de Științe Economice și Drept 

din data de 04 mai 2020 şi intră în vigoare la data aprobării. 

   

  

Prof. univ. dr. Daniela PÎRVU 

DECAN 

 


