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CAPITOLUL I. Dispoziţii generale
Art. 1.
Consiliul Departamentului constituie structura decizională şi deliberativă a Departamentului şi ajută
directorul de departament în exercitarea tuturor atribuţiilor sale.
Art. 2.
La baza acestui Regulament stau următoarele acte normative:
1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Carta UEMR;
3. Ale reglementări aplicabile emise de către MEN;
4. Regulamentele, procedurile şi instrucţiunile de lucru ale UEMR.

CAPITOLUL II. Structura şi organizarea Consiliului Departamentului
Art. 3.
(1) Consiliul Departamentului, aflat în structura facultăţii, este format din directorul departamentului
şi doi membri.
(2) Membrii Consiliului Departamentului, sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor
cadrelor didactice şi de cercetare titulare din departamentul respectiv.
(3) Prin excepţie, membrii Consiliului Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi ai Consiliului
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, la care nu există cadre didactice şi de
cercetare titulare, se aleg prin votul universal, direct şi secret al cadrelor didactice şi de cercetare din
Senatul universitar, din rândul cadrelor didactice şi de cercetare titulare în universitate, care desfăşoară
activităţi didactice la aceste departamente.
.
Art. 4.
Consiliul Departamentului se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la solicitarea directorului de
departament.
Art. 5.
(1) Pentru buna desfăşurare a întâlnirilor de lucru, acestea se vor programa astfel încât să se asigure
prezenţa tuturor membrilor Consiliului Departamentului.
(2) Propunerile înaintate Consiliului Facultăţii vor purta semnătura directorului de departament şi a
celor doi membri.
Art. 6.
Calitatea de membru în Consiliul Departamentului se poarte pierde prin:
a) părăsirea facultăţii prin transfer, desfacerea contractului de muncă, deces etc.;
b) demisie.

CAPITOLUL III. Atribuţiile Consiliului Departamentului
Art. 7.
Consiliului Departamentului are următoarele atribuţii:
a) ajută Directorul de departament în exercitarea tuturor atribuţiilor sale;
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b) avizează toate propunerile, pe care Departamentul le înaintează conducerii facultăţii în
structura căreia funcţionează.

CAPITOLUL IV. Drepturile şi obligaţiile membrilor Consiliului
Departamentului
Art. 8.
Membrii Consiliului Departamentului au următoarele drepturi şi obligaţii:
1. să participe la întâlnirile de lucru ale Consiliului Departamentului;
2. să-şi exprime punctul de vedere asupra problemelor dezbătute;
3. să propună CD luarea în discuţie a unor probleme de interes major pentru Departament;
4. să aibă acces la materialele supuse analizei în CD.

CAPITOLUL V. Dispoziţii finale
Art. 9.
Prezentul Regulament a fost avizat în Consiliul de administraţie din data de 18.05.2017 şi aprobat în
şedinţa Senatului din data de 25.05.2017.
Art. 10.
La data intrării în vigoare a prezentei Metodologii, se abrogă orice dispoziţii contrare.
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