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În legislatura 2008 – 2012 

 
 
 
 
 
 Secţiunea I. CONSILIUL FACULTĂŢII 
 
Art. 1. Consiliul Facultăţii reprezintă autoritatea Universităţii „Politehnica” în interiorul facultăţii şi 
este format din reprezentanţii aleşi ai departamentului, catedrelor, unităţilor de cercetare şi ai 
studenţilor. 
Art. 2. Consiliul Facultăţii organizează şi conduce întreaga activitate din cadrul facultăţii şi îşi 
desfăşoară acţiunile pe baza Regulamentului propriu adoptat, în concordanţă cu Carta UPT şi cu 
legislaţia în vigoare. 
Art. 3. Atribuţiile de competenţa Consiliului Facultăţii: 

- defineşte misiunea, obiectivele şi strategia dezvoltării facultăţii în concordanţă cu interesele 
generale ale Universităţii „Politehnica”; 

- stabileşte strategia cooperării academice şi ştiinţifice interne şi internaţionale şi stabileşte 
acorduri de colaborare; 

- elaborează / avizează planurile de învăţământ; 
- avizează rapoartele de autoevaluare ale programelor de învăţământ;: 
- urmăreşte corelarea programelor analitice ale disciplinelor de învăţământ corespunzător 

obiectivelor planului de învăţământ; 
- avizează cifra de şcolarizare pentru anul I şi formaţiile de studii pe module, profiluri şi 

specializări ; 
- repartizează activităţile didactice pe departamente şi catedre ţinând seama de profilul 

acestora şi asigurând respectarea principiului competenţei profesionale a cadrelor didactice 
vizate; 

- stabileşte modul de desfăşurare al examenelor curente, de diplomă, de absolvire şi a altor 
forme de încheiere a studiilor; 

- avizează propunerile de acordare a gradelor didactice şi de cercetare, a titlurilor de doctor 
inginer şi profesor consultant precum şi cererile de prelungire a activităţii didactice  şi de 
cercetare peste vârsta de pensionare; 

- avizează propunertile de cadre didactice asociate  şi invitate; 
- avizează constituirea unităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi educaţie 

permanentă şi stabileşte modalităţile de funcţionare ale acestora; 
- avizează propunerile de conducători şi specializări de doctorat; 
- aprobă planurile de muncă ale doctoranzilor şi titlurile tezelor de doctorat; 
- iniţiază / avizează propuneri pentru acordarea titlului de „profesor onorific” şi de „Doctor 

Honoris Causa” ai U.P.T.; 
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- evaluează anual activitatea facultăţii, catedrelor, departamentelor, unităţilor de cercetare, a 
personalului didactic şi de cercetare pe baza criteriilor stabilite de Senatul U.P.T., 
particularizate la specificul facultăţii; 

- analizează şi aprobă raportul anual al decanului facultăţii; 
- aplică principiile şi normele de finanţare, fixate de Senatul UPT pentru alocarea bugetului 

general al facultăţii şi stabileşte destinaţia lui pe structurile subordonate, în concordanţă cu 
priorităţile generale ale facultăţii; 

- avizează (aprobă/respinge) recomandările comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor 
didactice; 

- iniţiază şi promovează activităţi aducătoare de venituri extrabugetare şi controlează modul de 
utilizare a acestora; 

- alege coordonatorul programelor de studii de scurtă durată aferente facultăţii şi stabileşte 
atribuţiile acestuia; 

- validează rezultatele concursului pentru ocuparea postului de administrator şef al facultăţii şi 
avizează propunerea de desfacere a contractului de muncă atunci când este cazul; 

- atunci când este cazul, iniţiază / avizează propuneri de desfacere a contractului de muncă a 
cadrelor didactice şi de cercetare; 

- atunci când este cazul, propune moţiuni de cenzură şi decide eliberarea / revocarea din 
funcţie, în condiţiile Cartei UPT a personalului de conducere a facultăţii şi a membrilor 
Senatului care aparţin facultăţii; 

- exercită toate celelalte atribuţii care îi revin din reglementările legale, hotărâte de Senatul 
UPT şi hotărârile proprii. 

Art. 4. Activitatea Consiliului se desfăşoară în plen, o dată pe lună (cu excepţia şedinţelor 
extraordinare) şi pe comisii. Hotărârile Consiliului se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor 
prezentţi dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din totalul membrilor. 
Art. 5. Toate persoanele cu funcţii  de conducere academică şi administrativă din facultate au obligaţia 
de a răspunde la interpelările membrilor consiliului. Consiliul Facultăţii exercită controlul tuturor 
activităţilor desfăşurate în facultate.  

La propunerea 1/3 din consilieri, preşedintele Biroului Consiliului Facultăţii va invita la 
şedinţele Consiliului persoane din conducerea U.P.T. care să răspundă la interpelări ale membrilor 
Consiliului. 
 

Secţiunea II. STRUCTURA DE ORGANIZARE A CONSILIULUI  
            FACULTĂŢII DE MECANICĂ 

 
Art. 6. Structura de organizare a Consiliului Facultăţii cuprinde: Biroul Consiliului şi Comisiile 
permanente. 
Art. 7. Biroul Consiliului Facultăţii este compus din: decan, prodecani, secretarul ştiinţific, 
administratorul şef şi reprezentantul delegat al studenţilor la nivel de facultate. 
Art. 8. Preşedintele Biroului Consiliului Facultăţii este decanul. 
Art. 9. Comisiile permanente ale Consiliului se constituie pe problematica indicată în continuare: 

a) strategie, reformă şi dezvoltarea facultăţii; 
b) resurse umane, financiare şi materiale; 
c) profesională şi proces de învăţământ; 
d) cercetare ştiinţifică şi tehnologică; 
e) probleme studenţeşti; 
f) disciplină universitară, deontologie profesională şi civică. 
Fiecare comisie este condusă de către un preşedinte, ales, care poate fi un membru al Biroului 

Consiliului sau al Consiliului Facultăţii. 
Art. 10. Pentru problemele care nu intră în domeniul de competenţă al comisiilor permanente, Consiliul 
poate constitui comisii speciale, cu caracter temporar, la propunerea Preşedintelui, Biroului Consiliului 
sau a consilierilor. 
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 Secţiunea III. ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI,  BIROULUI  
    ŞI COMISIILOR CONSILIULUI FACULTĂŢII 

 
Art. 11. În calitate de Preşedinte al Consiliului, decanul este conducătorul activităţii academice şi 
administrative din facultate şi răspunde de bunul mers al acesteia având următoarele atribuţii: 

a) răspunde de aplicarea Legilor, Cartei UPT, hotărârilor Senatului UPT şi ale Consiliului 
Facultăţii; 

b) prezintă anual (până la 31 martie), spre aprobare Consiliului Facultăţii, raportul privind 
starea facultăţii; 

c) coordonează şi convoacă Biroul şi Consiliul Facultăţii, controlează şi ia măsuri pentru 
funcţionarea corectă a structurilor subordonate; 

d) asigură legătura dintre Consiliu şi Senatul UPT; 
e) informează Consiliul asupra activităţii Biroului Consiliului în perioada dintre două şedinţe 

ale Consiliului; 
f) semnează actele de studii; 
g) în perioada când lipseşte desemnează dintre prodecani, persoana care-l înlocuieşte; 
h) răspunde pentru activitatea desfăşurată, în faţa Consiliului Facultăţii, a Senatului şi a 

Rectorului UPT; 
i) propune şi avizează încadrarea, eliberarea din funcţie a personalului didactic auxiliar şi 

administrativ al facultăţii; 
j) introduce, atunci când este cazul, cererile de revocare a persoanelor alese în funcţii de 

conducere subordonate; 
k) răspunde la petiţiile, cererile, solicitările, care i-au fost adresate. 

Art. 12. Prodecanii şi secretarul ştiinţific exercită competenţe şi îndeplinesc funcţii care sunt decise de 
Consiliul Facultăţii sau care sunt stabilite de către decan prin ordin scris (v. Anexa 1) 

Prodecanii şi secretarul ştiinţific pot suplini decanul cu avizul acestuia, semnează acte curente şi 
răspund de activitatea desfăşurată în faţa Consiliului Facultăţii şi a decanului. 
Art. 13. Administratorul şef şi reprezentantul organizaţiei studenţeşti din facultate au atribuţii şi 
competenţe conform Cartei UPT (Art. 4.28 respectiv 4.29) 
Art. 14. Atribuţiile Biroului Consiliului Facultăţii sunt: 

a) aplică hotărârile Senatului şi ale Consiliului şi adoptă decizii în probleme curente; 
b) administrează, conform legii, spaţiile de învăţământ şi patrimoniul aparţinător; 
c) organizează, controlează şi ia măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţiuni a procesului de 

învăţământ; 
d) urmăreşte aplicarea prevederilor Cartei UPT şi ale Regulamentelor în vigoare, referitoare la 

activitatea facultăţii; 
e) urmăreşte soluţionarea problemelor profesionale şi sociale ale studenţilor; 
f) avizează planurile de învăţământ, statele de funcţii ale personalului didactic, de cercetare şi 

tehnico-administrativ, scoaterea la concurs a posturilor didactice; 
g) realizează nemijlocit şi sprijină cooperarea cu alte facultăţi, agenţi economici şi alte instituţii 

interne sau internaţionale; 
h) coordonează şi controlează activitatea secretariatului facultăţii; 
i) urmăreşte exercitarea tuturor competenţelor de iniţiativă şi decizie a facultăţii; 
j) propune acordarea treptelor de salarizare, a premiilor, a salariilor pentru şefii de catedră; 
k) aprobă comisiile pentru examinare şi de susţinere a referatelor în cadrul programului de 

pregătire de doctorat; 
l) asigură pregătirea publicaţiilor şi manifestărilor ştiinţifice ale facultăţii; 
m) exercită toate atribuţiile care îi revin prin prevederile legale, Carta UPT, hotarârile la nivel de 

facultate şi universitate. 
Art. 15. Comisiile Consiliului au următoarele atribuţii: 

a) elaborează rapoarte referitoare la analizele întreprinse; 
b) analizează şi se referă asupra materialelor primite din partea Biroului Consiliului; 
c) elaborează / avizează propunerile de Regulamente ale facultăţii; 
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d) îndeplinesc orice alte atribuţii, din domeniile de competenţă, stabilite de către Consiliu. 
Atribuţiile concrete ale fiecărei comisii sunt prezentate în anexa 2 
Lucrările comisiilor Consiliului se desfăşoară prin întâlniri de lucru şi activităţi individuale. 
Punctele de vedere ale comisiei se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dacă sunt 

prezenţi 2/3 din numărul membrilor comisiei. Ele vor cuprinde, în mod obligatoriu, ca anexe, părerile 
celorlalţi membri din comisie care nu şi-au dat acordul, punctul lor de vedere, precum şi numele 
membrilor care nu au participat la elaborarea deciziilor.  

Materialele comisiilor sunt prezentate în Biroul Consiliului şi / sau în consiliul facultăţii de către 
un raportor desemnat de comisie. 
Art. 16. Membrii Consiliului Facultăţii au următoarele atribuţii şi drepturi: 

a) să participe la şedinţele Consiliului şi ale comisiilor din care fac parte; 
b) să participe la discutarea problemelor şi luarea deciziilor atât în Consiliu cât şi în comisiile 

din care fac parte ; 
c) să participe la activitatea comisiilor speciale şi să reprezinte Consiliul, când au fost 

desemnaţi în acest scop de către Consiliu sau Biroul Consiliului Facultăţii; 
d) să propună Consiliului luarea în discuţie a unor probleme de interes major pentru facultate; 
e) să solicite convocarea, în condiţiile prezentului Regulament, a Consiliului în şedinţă 

extraordinară; 
f) să interpeleze preşedintele Biroului, Consiliului şi comisiile în diferite probleme. 

 
Secţiunea IV. PIERDEREA CALITĂŢII DE CONSILIER 

 
Art. 17. Calitatea de consilier se pierde prin: 

a) demisia din Consiliul Facultăţii; 
b) părăsirea facultăţii prin absolvire, transfer, desfacerea contractului de muncă, etc.; 
c) neparticiparea, prin absenţe nemotivate, la mai mult de două şedinţe consecutive sau trei 

şedinţe pe parcursul unui an universitar; 
Art. 18. Demisia din Consiliu se face din iniţiativa consilierului implicat, cu acordul catedrei (unităţii 
de cercetare, Liga studenţilor) în care a fost ales. 
 
 Secţiunea V. DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI  

   FACULTĂŢII  
 
Art. 19. Consiliul Facultăţii se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare. 

Şedinţele ordinare sunt de regulă, programate lunar şi sunt convocate de Biroul Consiliului 
Facultăţii cu cel puţin 3 zile înainte, prin convocatoare, cu precizarea ordinii de zi şi difuzarea 
materialelor supuse dezbaterii.  

Şedinţele extraordinare se convoacă în mod similar, în situaţii de forţă majoră. Se mai pot 
convoca la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului. 
Art. 20. Şedinţele Consiliului sunt de regulă închise. Biroul Consiliului poate invita la şedinţele 
Consiliului persoane din afara acestuia, prezenţa acestora fiind supusă aprobării Consiliului, la 
începerea şedinţei. 
Art. 21. Participarea la discuţie a oricărui consilier, pe o anumită problemă, nu va depăşi 5 minute.  
Art. 22. Desfăşurarea şedinţelor Consiliului necesită o partticipare minimă de 2/3 din totalul membrilor 
Consiliului. Durata unei şedinţe a Consiliului nu poate depăşi 2,5 ore.  
Art. 23. Materialele de analiză sunt multiplicate şi distribuite pe catedre, unităţi de cercetare şi Liga 
studenţilor cu minim 3 zile înainte de şedinţă. Dezbaterea acestora în şedinţa de Consiliu se face de 
regulă, fără lecturarea în plenul Consiliului. Alte materiale care nu se încadrează în aliniatul precedent 
se lecturează în plen. 
Art. 24. Şedinţele Consiliului  sunt conduse de un prezidiu, compus din membrii Biroului Consiliului 
Facultăţii. 

Din prezidiu pot face parte şi invitaţi de onoare ai Consiliului.  
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Art. 25. Deciziile consiliului se adoptă cu votul favorabil al majorităţii membrilor prezenţi ai 
Consiliului (vezi Art. 4). 
 
 Secţiunea VI. PREZENŢA LA ŞEDINŢELE CONSILIULUI 
 
Art. 26. Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la şedinţele Consiliului. Cei care nu pot lua parte la 
şedinţe, din motive independente de voinţa lor, vor trebui să anunţe din timp preşedintele Consiliului 
Facultăţii, menţionând cauza care îl împiedică să participe. 
Se consideră motivate, absenţele anunţate în prealabil, ca urmare a unor delegaţii oficiale în alte foruri 
sau localităţi sau în caz de boală. 
Art. 27. Votul consilierilor are titlu personal şi se exprimă în plenul Consiliului. Votul poate fi deschis 
sau secret. 
Art. 28. La propunerea preşedintelui, a prezidiului sau a consilierilor, Consiliul hotărăşte modalitatea de 
vot care urmează a fi folosită stabilind totodată şi comisia de numărare a voturilor. 

Ori de căte ori este cazul, prezidiul şedinţei are obligaţia de a explica procedura de vot. 
Art. 29. Pe parcursul votării nu se poate acorda consilierilor dreptul de a lua cuvântul în problema 
supusă votului. Asupra unei hotărâri adoptate prin vot nu se mai poate reveni în aceeaşi şedinţă.  
 
 Secţiunea VII. FINALITATEA ACTIVITĂŢII CONSILIULUI 
 
Art. 30. Hotărârile Consiliului sunt redactate în formă finală, într-un interval de timp stabilit de 
Consiliu şi sunt verificate de către Biroul Consiliului care dispune difuzarea lor, pentru aducere la 
îndeplinire. 
Art. 31. Desfăşurarea şedinţelor şi hotărârile Consiliului se consemnează în procese verbale înscrise în 
registre dedicate acestui scop de către secretarul şef al facultăţii.  
Art. 32. Consilierii au acces, pentru consultare, la procesele verbale ale şedinţelor Consiliului. 
 
 Secţiunea VIII. RELAŢIA CONSILIUL FACULTĂŢII – MASS MEDIA 
 
Art. 33. Hotărârile Consiliului Facultăţii pot fi aduse la cunoştinţa mass-media de către preşedintele 
Consiliului sau de către alte persoane, delegate de acesta.  
Art. 34. Reprezentanţii mass-media pot participa la lucrările Consiliului în condiţiile art. 20. al 
prezentului Regulament. 
Art. 35. Oricare dintre consilieri îşi poate exprima punctul de vedere în mass-media cu privire la 
problemele dezbătute în Consiliu, la modul de lucru al Consiliului, la materialele şi hotărârile adoptate 
de consiliu, menţionând că punctul de vedere exprimat are titlu personal. 
Art. 36. Prezentul Regulament intră în vigoare la data de ___ în urma adoptării de către Consiliul 
Facultăţii de Mecanică. 
 
 
      PREŞEDINTELE CONSILIULUI FACULTĂŢII 

 
         D E C A N, 
 
       Prof.dr.ing. Liviu BERETEU 
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