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HOTA.RARE
a Biroului Senatului Universitatii Politehnica Tirnisoara
Nr. 19/29.04.2015

Art. 1. Se aproba Regulamentul cadru de organizare si functionare a Consiliului Departarnentului al
Universitatii Politehnica Timi soara In forma din Anexa la prezenta.
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Anexa 20 laCarta UPT

Anexa la HBS nr. 19 din 29.04.2015

REGULAMENTUL CADRU de organizare ~i functionare a
CONSILIULUI DEPARTAMENTULUP
Capitolull. CADRUL GENERAL
Art. 1. (1) Prezentulreg ulament stabileste modul de organizare ~i funqionare aConsiliului Departamentului.
..
al Universitatii Politehnica Iirnisoara, denumit incontniuare .Conslliu", precum ~i relatla acestuia cu alte structuri ale universitatii. Integrarea
institutionalaaDepartamentului, implicit ~i aConsiliului, este predzata prin Organigrama UPT, Anexa 21a Carta UPI.
(2) Dupa aprobarea sa de catre Senatul universitar, prezentul regulament devine parte inteqranta aCartei UPT, sub titlulde Anexa 20.

Art. 2.(1) Consiliul i~i desfa~oara activitatea inconformitatecu reqlernentarile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 ,cu modfkarlle ~i compietarile
ulterioare, ~i cu prevederile Cartei UPT - 201 4.
(2) Consiliul reprezinta organismul decizional ~i deliberativ la nivel de departament. EI aplica deciziile strategice adoptate de Senatul UPT, cu
scopul realizarii misiunii prevazute inCarta universitatil,

Capitoluill. STRUCTURA $1 COMPONENTA CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI
Art. 3.(1) Consiliul este format din Directorul de department ~i 8membri ale~i potrivitArt. 145, al.(2) din Carta UPT. Din Consiliunu pot face parte
Presedintele Senatului, Rectorul, Prorectorii, Decanii ~i Prodecanii.
(2) Consiliul este condus de catre directorul de departament.
(3) Consiliul i~i constituie urmatoarele comisii de specialitate:
a) comisia de strategii ~i politici;
b) comisia didactica;
c) comisia de cercetare;
d) com isia de resurse uma ne;
e) com isia de infrastructura,
Fiecare com isie de specialitate este formata din 3membri dintre care unul, ales prin vot deschis, lndeplineste funqia de presedinte.
(4) Un membru al Consiliului poate face parte dincel mult doua comisii.
(5) Directorul de departament impreunacu presedintele comisiei didactice ~i cu presedintele com isiei de cercetare constituie Biroul Consiliului
departamentului, entitate abilitata sa ia hotarariinnumele Consiliului departamentului.
(5) Incazul in care un membru al Consiliului sau al comisiiloracestuia pierde sau renunta la calitatea de membru, locul vacant va fi ocupat de 0
persoana stabillta conform procedurii legale care conduce la calitatea de membru al Consiliului.

Art.4. Pentru problemele care nu intrain domeniul de cornpetenta alcomisiilor de specialitate, Consiliul poate constitui comisii speciale, cu
caracter temporar.
Art 5.Incontextul atrbutiilor exercitate de Consiliu ~i Biroul acestuia deciziile luate se exprima institutional prinhotiirari de consiliu ~i hotiiraride
birou ale carer formulari sunt initiate de directorul de department.

Capitolullll. ATRIBUTII
Art. 6.(1) Atributiile Consiliului prevazute de Carta UPT (art. 170, a1.(8)) sunt:
a. aproba, la propunerea Directorului de departament, organizarea lnterna adepartamentului -indusiv constituirea de catedre daca
este cazul, cu girul Consiliului de Adrnlnlstratle ~i alSenatului UPT- ~i regulile de funqlonare adepartamentului;
b.stabileste, pornind de la propunerea Directorului de departament, misiunea ~i obiectivele departamentului;

1 Regulamentul cadru se partlculartzeaza, prin completare cu elemente specific, de catre fiecare
departament al UPT.
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c. stablleste, pornind de la propunerea Diregorului de departament, strategiile ~i politicile departamentului concordante cu cele ale
UPT, iar inacest context elaboreaza ~i adopta planul de dezvoltare strategico pe durata unei legislaturi (4 ani) ~i planurile operafionale

anuale;
d. aloca anual, pornind de la propunerea Diredorului de departament, disciplinele de studiu contractate de catre acesta cu diversele
facultati membrilor departamentului ~i colaboratorilor externi, invederea intocmirii statului de funrtiuni al departamentului;
e. aproba, pornind de la propunerea Diredorului de departament, efertuarea de angajari /disponibilizari la nivelul departamentului,
pentru toate categoriile de personal: didactk, de cercetare, didactic auxiliar ~i nedidadic;
f. aproba, pornind de la propunerea Diredorului de departament, planurile de cercetare ale departamentului;
g. asigura respectarea ~i aplicarea indepartament aCodului de etica ~i deontologie;
h. supervizeaza modul de desfa~urare aadivitatilor didadice ~i de cercetare de catre membrii departamentului ~i asigura calitatea
procesului de invatamant ~i acercetarf ~tiintifice sustinute de membrii departamentului;
i.avizeaza, pornind de la propunerea Diredorului de departament, acordarea qradatillor de merit pentru angajatii departamentului,
mai putin pentru cei ce lndeplinescfunqll de Prodecan,Decan, Proredor, Rector sau Presedinte al senatului,care benefldaza de gradatii
de merit la nivel de facultate, respectlv universitate;
j. aproba, pornind de la propunerea Diredorului de departament, participarea la proierte de cooperare, afiliere ~i / sau asociere a
departamentului pe plan national ~i international, cu avizul conform al Redorului;
k. initiaza,pornind de la propunerea Diredorului de departament, acordarea titlurilor de "PROFESORONORIFIC" ~i de "DOCTOR HONORIS
CAUSA" ale universitatii ~i inalnteazapropunerile. spre avizare, Consiliului de Adrninistratie:
I. indeplineste alte atr'butil, stabilite de Senat,inconformitate cu legislatia invigoare;
m.indeplinesteorice alte atrlbutii atunci cand consldera ca se afia infata unei situatii de forta majora.
(2) Regulile de functlonare ale departamentului, referite la al. (1) de mai sus, vor cuprinde in mod distinct reguli referitoare la procesul didactic,
reguli referitoare la procesul de cercetare ~i reguli referitoare la procesul de management ~i adivitati1e suport pentru acesta.
• Regulile referitoare la procesul didactic precizeaza, pe de-c parte, relatiile institutionale ale departamentului cu facultati1e, iar pe de
alta parte organizarea, desfa~urarea ~i monitorizarea activitatilor didartke.
• Regulile referitoare la procesul de cercetare statueaza relatla departamentului cu centrul de cercetare din cadrul sau ~i asigura
indeplinirea sarcinilor de cercetare care revin fiecarui cadru didadic.
• Regulile referitoare la procesulde management ~i adivitati1e de suport c1arifica maniera incare Consiliul ~i directorul de departament
i~i exerdta atributille ~i modul in care membrii departamentului trebuie sa participe la alte activitati din departament decat cele
asociate procesului didactic ~i procesului de cercetare.
(3) Toate regulile de funrtlonare ale departamentului sunt parte integranta ale sistemului de management al calitatii implementat in UPT.
Monitorizarile ~i anumite adivitati cu caracter logistic se etectueaza cu participarea membrilor Comisiei pentru evaluarea ~i asigurarea calitatii la
nivelul departamentului.

Art.7. (1) Comisiile de specialitate ale Consiliului au urmatoarele atributli;
a. initiaza / avizeaza propuneri referitoare la domeniile de lucru proprii;
b.analizeaza ~i propun hotarari la sesizarile~ problemele legate de domeniile de lucru proprii;
c. desfa~oara ~i urmaresc adivitatile aprobate de Consiliu, specifice domeniului comisiei.
(2) Comisiile cu carartertemporar indeplinesc atributiile stabilite de Consiliu.
(3) Fiecare comisieartiveaza dupa un regulament propriu aprobat de Consiliu. Dupa caz, atributiile comisiilor de specialitate pot cuprinde ~i alte
atributii decat cele de la al. (1) de mai sus.

Art.S. (1) Biroul Consiliului are urrnatoarele atributii;
a. conduce adivitatea departamentului,innumele Consiliului, intresedintele de Consiliu;
b. aplka ~i urmareste indeplinirea hotararllor Consiliului;
c. dezbate propunerile ~i materialele elaborate de comisiile Consiliului ~i propune imbunatatiri, pentru afi prezentate inConsiliu;
d. ia decizii intre sedintele de Consiliu; ori de cate ori este cazul, potrivit Art. 170, al. (7) dinCarta UPT deciziile luate se transforms in
hotarari ale Consiliului departamentului, inadouazed ~i doua zi de la emiterea lor, daca pana atunci nu sunt anulate de Consiliului
departamentului.
(2) Biroul Consiliului inansamblul sau, precum ~i fiecare membru inparte, raspund infata Consiliului pentru actlvitatea desfa~urata .
(3) Biroul desemneaza, la propunerea directorului de departament, coordonatorul ~i membrii Comisiei pentru Evaluarea ~i Asigurarea Calitatii la
nivelul departamentului.

Art.9. (1) Membrii Consiliului au urrnatoarele atributii..
2

a. artlveaza eel putin in una dintre comisiile Consiliului, arhitandu-se cu responsabilitate de sarcinile primite in cadrul Consiliului ~i
partidpsnd prin vot la luarea deciziilor;
b. partidpa la ~ed intele Consiliului ~i ale comisiilor din care fac parte, iar inacest context:
- i~i exprima inmod neinqradit opiniile privind problernele supuse analizei,
- audiaza informarea Biroului Consiliului cu privire la activitatea acestuia de la ultima ~edinta aConsiliului, pana la data audierii;
- propun Consiliului luarea in discutiea un~r problerne de interes major pentru department ~i, daca este cazul, facultatile cu care

coopereaza;
c. cer convocarea Consiliului in ~edinta extraordinara incondltille stabilite prin regulile de la Art. 6, al. (1), lit.a.
(2) Sedintele Consiliului ~i ale comisiilor acestuia se convoaca ~i se desfa~oara din punctul de vedere al cvorumului potrivit Art. 170 din Carta UPT.

Art.l0. (1) Directorul de departament exerdta funqla executiva in departament. EI conduce Biroul Consiliului, coordoneazl functionarea
Consiliului ~i are atributiile prevazute inart. 175, al.(3) dinCarta UPT.
(2) Directorul departamentului indeplineste in acela~i timp, ~i functia de presedinte al Comisiei de Evaluare ~i Asigurare a Calitatii a
departamentului; ca atare coordoneza activitatea acesteia.

CapitolullV. Desfa~urarea activitalii Consiliului, Biroului ~i Comisiilor de specialitate ale acestuia
Art.n. (1) Activitatea Consiliului departamentului se desfa~oara insedinte de plen, care pot fi ordinare -una pe luna- sau extraordinare -ori de
cate ori enevole- ~i in~edinte ale comisiilor de specialitate.
(2) ~edintele de plen se convoaca de Directorul de departament sau cu sernnatura aeel putin50 %din membrii Consiliului departamentului.
(3) Sedintele comisiilor de specialitate se convoaca de catre presedintele lor sau de catre ceilalti doi membri.(Carta UPT, art. 170, al. (5))
Desfa~urarea sedintelor Consiliului necesita 0 participare de minimum 2/3 din totalul membrilor Consiliului. ~edintele Consiliului
sunt, de regula, inchise. Directorul de departament peste invita la sedinte persoane din afara Consiliului, prezenta lor fiind supusa inprealabil
aprobarli Consiliului.
(2) Propunerile de hotarari, de reguli, regulamente, proceduri ~i materialele de analiza sunt distribuite consilierilor, dupa caz, in prealabil, in
format electronic sau inscris, ori incadrul sedintei inscris. in primul caz dezbaterea acestora se va face, de regula, fara prezentare in ~edinta . inal
doilea caz rnaterialele se lertureaza in~edinta .

Art. 12.(1)

Art.13. (1) Cu exceptia punctelor de pe ordinea de zi cu caracter informativ,dezbaterile din cadrul sedintelor Consiliuluise finalizeaza prin Hotarari
ale Consiliului.
(2) Hotararile Consiliului se adopta prin vot deschis cu majoritatea simpla amembrilor prezenti, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
(3) Votul consilierilor are titlu personal ~i nu poate fi exercitat insituatli de conflict de interese,
Art.14. (1) Activitatea Biroului Consiliului se desfa~oara in ~edinte de plen, care pot fi ordinare -saptamanale- sau extraordinare.
(2) ~edintele Biroului Consiliului sunt, de regula,inchise.Directorul poate invitala sedintele Consiliului persoane din afara acestuia, prezenta lor
fiind supusa inprealabil aprobanl Biroului.
(3) Hotararile de Birou se adopts, de regula, cu unanimitate de voturi.in sltuatii exceptionale hotararile se pot adopta ~i cu doua voturi, dintre
care unul trebuie sa fie al directorului de department. inacest caz hotararile trebuie reconfirmate de Consiliu.

Art. 15. Pentru buna desfa~urare asedintelor Consiliului ~i asedintelor Biroului Consiliului, directorul norninalizeaza un serretar al Consiliului.
Acesta poate fi secretarul departamentului, sau un rnembru al Consiliului.Secretarul are urmatoarele atributik
a. qestioneaza registrul de procese verbale al Consiliului, in care inscrie procesele verbale ale ~edintelor Consiliului ~i al ~edintelor
Biroului Consiliului ~i asigura contrasemnarea acestora de catre director sau un reprezentant al acestuia,prin delegarea de competenta;
b.gestioneaza documentele folosite incadrul ~edintelor Consiliului ~i ale Biroului Consiliului precum ~i documentele emise de cele doua
foruri;
c. asigura comunicarea catre membrii Consiliului adeciziilor emise de catre Birou innumele Consiliului;
d. asigura comunicarea hotararilor Consiliului catre membrii departamentului ~i catre alte parti interesate iar, dupa caz, Ie aduce la
cuno~tinta publica, conform precizarilor din Art. 19, al.(3) din prezentul regulament.

Art.16. (1 ) Grice membru al Consiliului are acces, pentru consultare, la Procesele verbaIe ale ~edintelor Consiliului ~i Biroului Consiliului.
(2) Grice membru al Consiliului are dreptul sa interpeleze Biroul Consiliului inscris sau verbal,inultimul caz incadrul ~edinlelor Consiliului.

Art.17. (1) Cu exceptia unor situatii speciale ~edintele unei comisii de specialitate aConsiliului nu se consemneaza inprocese verbaIe.
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(2) Punctele de vedere ale comisiilor de specialitate se adopta potrivit regulamentului propriu, iar lucrartle comisiilor se finalizeaza prin generarea
de diverse materiale.Acestea sunt prezentate, dupa caz, Biroului sau Consiliului.

Capitolul VDocumente ~i comunicare
Art. 18. (1) lnreqistrarlle din .Reqistrul de procese verbale al Consiliului", care contine procesele verba Ie ale sedlntelor Consiliului ~i ale sedintelor
Biroului Consiliului, gestionat de directorul de departament prin intermediul secretarului Consiliului departamentului, reprezinta dovezi cu privire
la activitatea Consiliului ~i abiroului acestuia utilizabile in plan institutional, in plan juridic, inaudituri interne sau externe.
(2) Registrul de procese verba Ie al Consiliului are urmatoarele seqiuni care se completeaza progresiv:
a. Opis cu ~edintele Consiliului ~i ~edintele Biroului Consiliului,
b. Seqlunea de procese verbale ale sedintelor Consiliului,
c. Seqiunea de procese verbale ale sedlntelor Biroului Consiliului,
d. Opis cu hotarari ale Consiliului,
e. Opis cu hotarari ale Biroului Consiliului,
f. Opis cu propuneri de regulamente ~i hotarari elaborate de Consiliu ~i transmise spre adoptare Consiliului de Administratle/Senatului
UPT.
(3) Copii ale extraselor de procese verbaIe ale ~edintelor se elibereaza numai cu aprobarea directorului de departamento

Art. 19. (1) Comunicarea hotaranlor Consiliului respects intru totul principiul transparentei evocat inCarta UPT.
(2) Hotararile Consiliului se aduc la cunostinta celor direct interesati, ~i altor persoane interesate din universitate, prin:
a.documente pe suport de hartie,
b. documente pe suport electronic.
(3) Aducerea la cuno~tinta publica ahotararllor Consiliului, cu acesasta destinatie, se face prin avizierul departamentului,facultatilor ~ilsau prin
postare pe site-ul departamentului ~i/sau avizierul UPT.
(4) Termenul de comunicare ~ilsau aducere la cunosnnta publica ahotararilor Consiliului se predzeaza pe fiecare document inparte.

Capitolul VI Dispozitii finale
Art.20. Prezentul regulament, afost adoptat de catre CONSILIUL DEPARTAMENTULUI
TIMI~OARA

indata de

AL UNIVERSITATII POLITEHNICA

~i aprobat de Consiliul de Admlnistratie al UPT la data de 21 .04.2015 ~i Senatul UPT la data de 29.04.2015.

DIRECTOR DEPARTAMENT,
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