REGULAMENT - CADRU
de organizare și funcționare a
CONSILIULUI FACULTĂȚII DE INGINERIE ELECTRICĂ

Cap. I. Constituirea și funcționarea Consiliului Facultății de Inginerie Electrică
Art. 1. Consiliul Facultății de Inginerie Electrică se constituie, potrivit dispozițiilor legale, din
reprezentanții departamentelor (cadre didactice titulare cu norma de bază în
Universitate și cercetători științifici) și reprezentanți ai studenților aleși în adunările
anilor de studii. Membrii - cadre didactice ale Consiliului Facultăţii de Inginerie
Electrică- sunt aleşi prin vot direct şi secret pentru o perioadă de patru ani, de către
membri departamentelor Facultăţii, în conformitate cu normele de reprezentare
stabilite de Senatul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca. Reprezentanţii studenţilor sunt
alesi prin vot direct de către studenții facultății şi îşi pierd calitatea de membri ai
Consiliului după absolvirea facultăţii. Membrii Consiliului nou ales sunt validaţi de către
vechiul Consiliu al Facultăţii. Biroul Consiliului Facultății de Inginerie Electrică este
format din decan, prodecani, directori de departament și reprezentantul studenților.
Art. 2. Alegerea membrilor Consiliului se desfăşoară în conformitate cu Legea Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011 şi cu metodologia proprie a Universităţii Tehnice Cluj-Napoca.
Art. 3. Preşedintele Consiliului este Decanul, care conduce şedintele Consiliului. În lipsa
Decanului conducerea şedinţelor este preluată de unul din Prodecanii Facultăţii.
Art. 4. Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii sunt aleşi de studenţii din fiecare an
de studiu şi validaţi de Consiliul Facultăţii. Studenţii reprezintă 25% din numărul total al
membrilor Consiliului.
Art. 5. Consiliul este legal constituit pentru a adopta decizii – Hotărâri ale Consiliului – în
prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor săi. În cazul în care Consiliul nu este legal
constituit, lucrările se amână la o dată stabilită în ședința care nu s-a ținut. Dacă nici la
a doua convocare nu se întruneşte numărul de participanţi necesar cvorumului, Biroul
Consiliului va solicita Consiliului Facultăţii înlocuirea celor care au lipsit nemotivat.
Art. 6. Membrii Consiliului au obligaţia de a participa la toate şedinţele ordinare şi
extraordinare ale Consiliului. Membrii Consiliului care absentează nemotivat la două
şedinţe pe an universitar vor fi revocaţi, urmând ca în aceeaşi şedinţă să se notifice
departamentul din care face parte persoana respectivă pentru alegerea altor
reprezentanţi.
Art. 7. Absență nemotivată reprezintă lipsa unei sesizări cu cel putin 24 de ore înainte de
începerea sedinței, prin e-mail, a motivului pentru care nu se poate prezenta la
sedință.
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Art. 8. Un membru al Consiliului, care absentează motivat mai mult de 90 de zile din
Universitate, va fi înlocuit, pentru toată durata absentării, de un alt reprezentant
desemnat de către directorul de departament din care face parte membrul care va
absenta, ca membru supleant. Înlocuirea devine operantă imediat şi expiră la revenirea
membrului titular. Persoana care înlocuieşte un membru titular are toate drepturile şi
îndatoririle unui membru de drept al Consiliului.
Art. 9. Conducerea operativă a facultății este asigurată de decan.

Cap. II. Stabilirea ordinei de zi și desfășurarea ședințelor.
Art. 10. Şedinţele de Consiliu ordinare sunt convocate în funcţie de un calendar stabilit si
aprobat la fiecare inceput de an universitar. Convocarea Consiliului cu ordinea de zi se
face cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de data şedinţei, de către Decanul
Facultăţii.
Art. 11. Ședințele de Consiliu extraordinare sunt convocate în funcție de solicitările primite
de la Biroul Consiliului de Administrație / Consiliul de Administrație sau Senat.
Art. 12. Ordinea de zi este propusă de către Biroul Consiliului şi poate fi modificată şi
completată la propunerea unui membru al Consiliului, cu aprobarea Consiliului la
începutul şedinţelor.
Art. 13. Convocarea se face prin intermediul poştei electronice. Convocatorul imprimat pe
hârtie este semnat personal de către membrii Consiliului înainte de începerea fiecărei
şedinţe.
Art. 14. Şedința de Consiliu este deschisă de către decan, se anunță prezența și motivul
absențelor, după care decanul face o informare asupra evenimentelor și problemelor
desfășurate de la precedenta ședință de Consiliu.
Art. 15. Se parcurg punctele de la ordinea de zi, prezentându-se esența subiectului, după
care urmează discuții.
Art. 16. Atunci când este cazul, decizia sau hotărârea propusă este supusă votului membrilor
Consiliului.
Art. 17. Preşedintele de şedinţă, cu aprobarea Consiliului, poate limita durata şi numărul
intervenţiilor unui membru al Consiliului în condiţiile în care şedinţa se prelungeşte în
mod nejustificat.
Art. 18. Când necesităţile le cer, anumite hotărâri pot fi adoptate și în regim de urgență, de
către membrii Consiliului, prin vot electronic, administrată de către Preşedintele
Consiliului Facultăţii.

Cap. III. Atribuțiile specifice Consiliului Facultății de Inginerie Electrică.
Art. 19. Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Consiliului Facultăţii sunt:
a) Analizează și aprobă Planul strategic și Planul operațional al facultății elaborate în
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conformitate cu strategia generală a Universităţii Tehnice Cluj-Napoca;
b) Pune în aplicare hotărârile Senatului şi ale Consiliului de Administraţie (CA);
c) Avizează propunerile de programe noi de studii şi propunerile către consiliul de
administraţie de desfiinţare a celor care nu se mai încadrează în misiunea
universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;
d) Analizează și înaintează spre Consiliul de Administrație structura specializărilor
universitare, noi domenii sau specializări;
e) Analizează şi înaintează Consiliului de Administraţie, spre avizare, şi Senatului
Universităţii, spre aprobare, Planurile de învăţământ aferente specializărilor din
facultate pentru toate ciclurile de învăţământ, programele de studii
postuniversitare;
f) Avizează și înaintează către Consiliul de Administrație și Senatului statele de
funcțiuni ale departamentelor;
g) Analizează și propune cifrele de școlarizare în funcție de posibilitățile materiale
ale universității și ținând cont de studiile de prognozare a necesarului de forță de
muncă calificată;
h) Avizează conținutul Regulamentului de admitere, condițiile de admitere, materiile
și ponderea examenului de bacalaureat în media de admitere;
i) Analizează, propune și aprobă Regulamentul de finalizare a studiilor pentru
studenţii de la Facultatea de Inginerie Electrică;
j) Decide, la propunerea directorului de departament, mărirea normei didactice a
personalului didactic care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică/creaţie
universitară sau echivalente acestora, în condiţiile legii;
k) Avizează propunerile departamentelor de scoatere la concurs a posturilor
didactice şi de cercetare, aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice și validează rezultatele concursurilor;
l) Analizează, avizează și înaintează Consiliului de Administraţie propunerile
facultăţii cu privire la acordarea gradaţiilor de merit;
m) Avizează propunerile departamentelor pentru acordarea titlurilor de cadru
didactic asociat, profesor consultant precum şi cererile de prelungire a activităţii
peste vârsta de pensionare;
n) Aprobă Regulamentul de practică și avizează rapoartele anuale privitoare la
modul în care practica a fost realizată;
o) Aprobă și coordonează programul de organizare a activităților științifice, cultural
sportive din facultate;
p) Propune și aprobă recompense și sancțiuni în conformitate cu prevederile legale;
q) Propune și aprobă comisii ad-hoc pentru rezolvarea unor probleme în litigiu sau
de interpretare a unor reglementări în vigoare;
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r) Avizează hotărârile Biroului Consiliului Facultăţii;
s) Validează directorii departamentelor subordonate facultăţii, prodecanii facultăţii,
reprezentanţii facultăţii în Senatul Universitar, directorul / directorul adjunct
pentru extensiile pe care le are facultatea;
t) Controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale privind starea
generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul
facultăţii;
u) Avizează rezultatele alegerilor efectuate la nivelul departamentelor facultăţii;
v) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, regulamentele
şi Carta Universităţii.
Art. 20. Pentru fundamentarea Hotărârilor pe care le adoptă Consiliul Facultăţii instituie
comisii de specialitate permanente prezidate de un membru al Consiliului. Comisiile de
specialitate ale consiliului sunt fixate după modelul comisiilor de specialitate ale
Senatului Universităţii. Pentru situaţii excepţionale, Consiliul Facultăţii poate institui
comisii speciale cu caracter temporar.

Cap. IV. Adoptarea și aplicarea hotărârilor Consiliului facultății.
Art. 21. Hotărârile Consiliului se iau prin vot deschis, conform principiului majoritar
(jumătate plus unu din cei prezenţi), cu excepția cazurilor prevăzute în Regulamentele
UTCN când este necesară o majoritate de 2/3.
Art. 22. Hotărârile Consiliului sunt consemnate în procese-verbale care se îndosariază şi sunt
semnate de decan sau prodecani.
Art. 23. Persoanele responsabile de aplicarea hotărârilor și termenele de execuție sunt
precizate în momentul următor votului.
Art. 24. Hotărârile luate sunt aduse la cunoştinţa întregii comunităţi academice prin
informări realizate prin directorii de departamente tuturor membrilor colectivității.
Art. 25. Modificarea prezentului Regulament poate fi făcută la iniţiativa a 1/3 din membrii
Consiliului sau a Biroului Consiliului Facultăţii şi cu aprobarea a 2/3 din membrii
Consiliului.
Art. 26. Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea în Consiliul Facultății de
Inginerie Electrică.
Aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din 09.12.2016.
Decan,
conf. dr. ing. Andrei C. CZIKER
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