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Capitolul I. Dispozifii generale

Art. 1. Depaftamentul se infrinfeazd,, se organizeaz\, se divizeazd, se comaseaz6 sau se

desfiinleazi prin hotdrdre a senatului universitar, la propunerea consiliului facult6lii in
care funclioneazd.

Art.2. Un departament poate fi constituit dacd are minimum 40 de posturi didactice. Senatul
poate aproba, in situalii deosebite, cu indeplinirea anumitor condilii de calitate,
producfie gtiin{ific[ qi eficienld economicd, derogdri de la aceasti cerin{d.

Art. 3. Departamentul este condus de un director, ajutat de un consiliu.
Art.4. HotirArile in cadrul consiliului depaftamentului qi in cadrul departamentului se iau cu

votul majoritAtii membrilor prezen{i, dacd numdrul celor prezenli reprezintd cel pu{in
doud treimi din numdrul total al membrilor.

Art. 5. Membrii titulari ai departamentului qi ai consiliului departamentului au drept de vot
deliberativ egal.

Art. 6. In perioada cAt directorul de deparlament nu-gi poate indeplini sarcinile gi atribuliile sau

este plecat din localitate, el este inlocuit temporar de membrul consiliului
deparlamentului numit de cdtre directorul de deparlament. In cazul in care nu s-a decis
numirea, func{ia este preluat6, in ordine, de (l) membrul consiliului departamentului cu
vechimea cea mai mare in inv[]dmdnt, sau (2) cu titlul didactic cel mai mare.

Art.7. in cazul vacantdrii funcliei de directorde departament, se procedeazd laalegeriparfiale,
in termen de maximum 30 zile de la data vacantirii.

Art. 8. Departamentele pot adopta regulamente proprii cu respectarea Legii Educaliei
Nalionale, a principiilor din Carta UniversitAlii $tefan cel Mare qi a prezentului
regulament.

Capitolul II. Structura organ izatorici
II.1 Departamentul

Art. 9. (1) Departamentul este unitatea academicd funclionala care asigurd producerea,
transmiterea gi valorificarea cunoagterii in unul sau mai multe domenii de specialitate.
(2) Departamentul se subordoneazd decanului qi prodecanului.
(3) Departamentul poate organiza gi avea in componen{d centre, laboratoare de

cercetare, ateliere de proiectare, ateliere artistice, gcoli postuniversitare qi extensii
universitare. Acestea funclioneazd ca entitili organizatorice constituite ca unitSli de
venituri qi cheltuieli.

(4) Departamentul este format din personal didactic qi personal de cercetare, proiectare
qi auxiliar. in departamente, pot funcliona pe posturi distincte gi personal de
cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv studenli din toate cele 3 cicluri,
precum qi alte categorii de personal, potrivit legii. Angajarea acestora se face
conform lesii.

Il.2 Directorul de departament

Art. 10. (1) Directorul departamentului realizeazd managementul operativ al departamentului.
(2) Directorul de departament trebuie sd fie titular al depaftamentului, cu titlul de

profesor, conferen{iar sau gef de lucrdri / lector cu titlul qtiinlific de doctor dacf,
alternativele anterioare nu au putut fi indeplinite.

(3) Directorul de deparlament este ales prin vot universal, direct gi secret al tuturor
cadrelor didactice gi de cercetare titulare ale departamentului, aplicAndu-se in mod
corespunzitor procedura de alegeri.
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(4) Mandatul directorului de departament este de 4 ani calendaristici cu posibilitatea
innoirii mandatului.

(5) Directorul de departament se subordoneazd, ierarhic decanului sau prodecanului.
(6) In urma validdrii rezultatelor alegerilor, directorul de departament este numit prin

decizie a rectorului.
(7) Directorul de departament rdspunde de planurile de invdfdmAnt, de statele de

funclii, de managementul cercetdrii gi al calitalii qi de managementul financiar al
departamentului.

(8) Directorul de departament reprezinti departamentul in relaliile cu autorit[{ile
universitare, organele de control pentru activitatea desfbguratd Ia nivelul
departamentului.

(9) Directorul de departament reprezintd universitatea in rela{iile cu angajafii
departarnentului.

II.3 Consiliul departamentului

Art. 11. (l) Consiliul departamentului este un organism deliberativ gi decizional.
(2) Consiliul departamentului este prezidat de directorulacestuia.
(3) Consiliul departamentului este format din 3-7 membri. Mandatul membrilor din

consiliul departamentului este de 4 ani calendaristici.
(4) Membrii consiliului depaftamentului sunt alegi prin vot direct gi secret al tuturor

cadrelor didactice qi de cercetare titular in departamentul respectiv.
(5) Consiliul departamentului poate funcliona in componenld extinsd, caz in care

directorul departamentului poate invita pentru clarificarea anumitor probleme qi alli
membri ai departamentului.

(6) Pentru alegerea consiliului departamentului se va aplica metodologia de alegeri
aprobat[ la nivelul universitalii

Capitolul III. Funcfionarea structurii organiz torice

III.1 Directorul de departament

Art. 12. Directorul departamentului are urmdtoarele sarcini gi atribulii pentru urmdtoarele
domenii:
(1) managementul departamentului;
(2) activit6li didactice;
(3) activitdti de cercetare gtiin{ificd;
(4) gestionarea resurselor (umane, materiale gi financiare);
(5) asigurarea calitalii;
(6) alte activit6{i necesare asigurdrii funcliondrii departamentului.

Art. 13. indeplinirea sarcinilor qi atribuliilor de cdtre directorul departamentului privind
m an a ge m e nt ul dep artamentului pre su pun e urm Stoare I e activ it6ti :

(1) stabileqte structura organizatoricS, responsabilii din cadrul departamentului qi

modul de comunicare in cadrul departamentului;
(2) propune spre aprobarea membrilor departamentului: organigrama, comisiile

specifice unor activitdli ce necesitd constituirea 1or, responsabilii de procese sau

activitS!i;
(3) analizeazd riscurile la care sunt supuse procesele activitdlile din departament,

conform procedurilor USV qi intocmegte Registrul de riscuri la nivelul
departamentului;

(4) plopune obiective gi strategii necesare func{iondrii departamentului;
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stabilegte misuri pentru implementarea politicii gi obiectivelor propuse de decan
sau/gi procedan sau aprobate in qedinlele de departament;
elaboreazd Programul de management al depaftamentului pe baza strategiilor
aprobate;

(7) implementeazdProgramul strategic Aide management inbaza cdruia a fost ales sau

a strategiilor propuse de consiliul departamentului;
(8) raporteazd anual stadiul implementdrii Programul strategic qi de management;
(9) stabilegte prioritdlile in executarea sarcinilor pentru personalul din subordine;
(10)aclioneazd pentru folosirea adecvatd a tuturor mijloacelor tehnice materiale gi

umane ale departamentului;
(11) avizeazd procedurile de importan{f, generali pentru organizarea gi derularea

proceselor principale la nivel de departament;
(12) propune planuri de investilii qi achiziliitehnologice;
(13)convoaci lunar sau ori de cAte ori este nevoie gedinlele de consiliu sau plen ale

departamentului;
(14) prezideazd gedinlele consiliului gide plen ale departamentului;
(15)este pafte semnatard in contractele de studii ale studenfilor, ca reprezentant al

departamentului, cu asumarea responsabilitdtilor privind asigurarea criteriilor de

calitate ale procesului de invSldmAnt la disciplinele ce sunt suslinute de titularii
departamentului, profesorii asociali invitali la propunerea depaftamentului;

(16) avizeazd orarul de desfbgurare al activitdtilor didactice qi programul sdptbm6nal al

consultaliilor susfinute de membrii departamentului;
(17)propune comisiile de examinare in canrl contestaliilor in conformitate cu

,,-, ruii3i1"ff;'5f"0'J#:X r. activitate a departamen,urri in acord cu regisra{ia,
resulamentele si orocedurile in visoare.

Art. 14. Indeplinirea sarcinilor qi atribuliilor de citre directorul deparlamentului privind
de sfbqurare a ac t iv it d! i I o r didac t i c e presupune urmdtoarele activitdti :

(l) contribuie la elaborarea gi implementarea planurilor de inv6{5mdnt, confonn
regulamentelor qi procedurilor din USV, pentru programele gi ciclurile de studii la
care departamentul asigurd transmiterea cunoaqterii;

(2) elaboreazd, in func{ie de strategia departamentului, proiectul de stat de func{ii
anual;

(3) avizeazd statul de func{ii al departamentului dupi dezbatere in departament;
(4) elaboreazd documentele auxiliare aferente statului de funclii,
(5) pafticipd la stabilirea competenlelor generale, specializate gi transversale aferente

programelor de studii la a cdror curriculd contribuie disciplinele af.late in
coordonarea departamentului ;

(6) colecteazd programele analitice pentru disciplinele din planurile de invildmAnt,
inclusiv pentru disciplinele care sunt sus{inute de cadre didactice ce fac parte din
alte departamente;

(7) propune spre aprobare departamentului modul de organizare a practicii de

specialitate, lista cadrelor didactice indrumStoare gi comisiile pentru colocviile de

practica:
(8) planificd asistenla la examene de verificare a cuno$tinfelor in sesiunile de

examinare;
(9) propune dezbaterii qi avizSrii in departament comisiile pentru examenul de

finalizare a studiilor, programarea calendaristicd gi modul de desfrgurare a
acestora;

(10) propune preqedinjilor comisiilor de frnalizare a studiilor personalul de
supraveghere, dacd se susline qi probi scrisS;

(s)

(6)
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(11) intocmegte Planul sdptdmAnal de deservire a laboratoarelor didactice qi de cercetare
de cdtre personalul didactic auxiliar.

Art. 15. indeplinirea sarcinilor qi atribufiilor de cdtre directorul departamentului privind
desfdqurarea activitdlilor de cercetare qtiinlificd presupune urmdtoarele activitdti:
(1) avizeazd planul anual de cercetare al departamentului defalcat pentru fiecare

program qi ciclu de studii coordonat;
(2) urmdreqte indeplinirea obiectivelor asumate prin planul de cercetare al

departamentului
(3) rdspunde de raportarea realizdrilor oblinute in activitatea de cercetare de cdtre

membrii departamentului, raportdri solicitate de facultate sau universitate.
Art. 16. indeplinirea sarcinilor qi atribufiilor de cltre directorul departamentului privind

desfdgurarea activitSlilor de gestionare a resurselor umane presupune urmdtoarele
activitS!i:
(1) respectd politicile de personal ale departamentului privind seleclia, angajarea,

evaluarea periodicd, formarea, motivarea gi incetarea relaliilor contractuale de

munci ale personalului din departament;
(2) asigurd un climat de comunicare gi incurajare a initiativei subordona{ilor care s[

contribuie la atingerea obiectivelor stabilite;
(3) stabileqte activit[ti descrise in Figa postului pentru personalul didactic, didactic

auxiliar qi de cercetare;
(4) propune serviciului de resurse umane rnodificarea Figei postului pentru personalul

din subordine, in conformitate cu competenfele qi abilitalile de{inute de aceqtia,
atunci cAnd este cazul;

(5) avizeazd Figa postului pentru personalul didactic auxiliar qi de cercetare aflat in
subordine;

(6) avizeazd anual Fiqa postului didactic intocmitd de personalul didactic;
(7) propune in qedin{a de departament comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor

vacante p6nd la nivel de gef de lucrdri / lector gi comisiile de concurs pentru
personalul didactic auxiliar qi de cercetare din departament (in colaborarg cu
Serviciul resurse umane);

(8) propune in qedinla de departament comisiile pentru activitdlile de formare continud
desfrqurate de cdtre departament;

(9) asigurd desligurarea in departament a concursurilor de ocupare a posturilor
didactice pdndla nivel de gef de lucrdri / lector;

(10)asigurd desfdqurarea probelor de concurs specifice pentru personalul didactic
auxiliar qi de cercetare din departament (in colaborare cu Serviciul resurse umane);

(1 l) propune in gedinla de departament comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice (pdn[ la nivel de qef de lucrdri / lector) qi avizeazd raportul comisiei de

concurs conform prevederilor legale;
(12) analizeazi dosarul propriu pentru personalul incadrat la plata cu ora pe baza

criteriilor de performanld minimale qi avizeazd indeplinirea lor;
(13)elaboreaz[ documentele departamentului privind incadrarea cu personal didactic

propriu sau asociat a posturilor vacante la plata cu ora;
(14)propune in gedin{a de departament angajarea cu contract de munc6 pe perioadd

determinatd sau nedeterminatd pentru personalul didactic cu grad de asistent qi qef
de lucrdri inbaza criteriilor de performanld aprobate;

(15)propune in gedinla de departament angajarea cu contract de muncd pe perioadd
determinatd sau nedeterminatd pentru personal de cercetare gi didactic auxiliar;

(16)propune in qedin{a de departament scoaterea la concurs a posturilor didactice qi de
cercetare,

(17) s{abileqte standardele gi criteriile de performanfi pentru personalul din subordine qi

cere aprobarea Consiliului de administralie pentru validarea lor;
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(18) analizeazd activitatea cadrelor didactice auxiliare gi a personalului de cercetare, in

conformitate cu regulamentele qi procedurile USV, pentru stabilirea gradului de

performanla profesionald,valideazd punctajul oblinut de cadrele didactice prin fi9a

de autoevaluare anuald;
(19) urmdreqte respectarea gradului de incircare cu ore didactice a personalului didactic

in limita valorilor recomandate de legisla{ia in vigoare qi a hotdr6rilor din parlea

consiliilor gi senatului USV;
(20)propune avizdrii in qedinla de deparlament qi trimite spre aprobare consiliului

facultalii propunerile de mdrire a normei didactice a personalului care nu

desllqoard activitdli de cercetare gtiin{ifici sau echivalente acestora, precum gi, in
cazuri de excep{ie, diminuarea normei didactice minime qi completarea acesteia cu

activitAti de cercetare gtiin{ific6, in condiliile legii;
(21) propune completarea cu activit[fl de cercetare qtiin{ificd a normei didactice in cazul

in care norma didactici minimi nu poate fi alcituitd conform prevederilor legale;

(22)coordoneazd gi controleaz[ indeplinirea activitd{ilor curente ale personalului din

subordine in conformitate cu atribu{iile fieciruia, verificd modul de indeplinire a
activit[titor propuse in contractul individual de muncd, Figa postului didactic qi in
Fiqa postului;

(23) propune spre analiza departamentului, pentru luarea de mdsuri, activitatea cadrelor

didactice ce nu gi-au indeplinit sarcinile asumate prin Fiqa postului didactic, iar in

cazul constatirii de abateri propune incetarea rela{iilor contractuale de muncd ale

personalului din departament, conform legii;
(24) ia m[suri pentru asigurarea acoperirii activitdlilor didactice cu cadre didactice;
(25) verificd lunar modul de intocmire a Figelor de activitate zilnicd (activitdli rezullate

din normd gi activitdli laplata cu ora);

(26) avizeazd documentele privind indeplinirea lunard a atribuliilor personalului didactic

auxiliar qi de cercetare;
(27) dezvoltd mijloace de motivare a personalului din subordine:

a) propune coeficientul de salarizare, in limita stabiliti de decanul facultalii pe

baza punctajelor individuale ale personalului didactic;
b) propune consiliului facultalii titularii gradaliilor de merit pe baza punctajelor

ind ividuale validate in consiliul departamentului ;

(28) stabilegte programul de perfeclionare, instruire, specializare a personalului din

departament;
(29) avizeazd acordarea anului sabatic, conform legii;
(30) emite decizii de numire a responsabililor din cadrul departamentului;
(31) propune conducerii facultdlii programarea concediilor pentru personalul didactic gi

didactic auxiliar, pebaza cererilor de concediu depuse p6nd la I mai al anului in
curs.

Art. 17. indeplinirea sarcinilor gi atribu{iilor de c6tre directorul departamentului privind

desfbqurarea activitililor de gestionare a resurselor materiale presupune urmitoarele

activit6li:
(1) preia in administrare patrimoniul material alocat departamentului, corespunzdtor

deciziilor de repaftizare luate de consiliul facultalii gi/sau rector;

Q\ elaboreazd referatele de achizilii de materiale gi servicii din sumele aflate la
dispozilia deparlamentului in conformitate cu hot[rArile consiliului

departamentului;
(3) analizeazd qi avizeazd referatele de achizilii de materiale qi servicii propuse de

membrii departamentului din fondurile alocate departamentului;
(4) avizeazd planul de mentenanld gi reparalii, control metrologic al echipamentelor

. aflate in gestiunea gi proprietatea departamentului;
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(5) propune consiliului deparlamentului alocarea de echipamentele pentru activitatea
didacticd gi de cercetare;

(6) informeazi periodic conducerea facultdlii asupra incadr[rii in planul de venituri gi

cheltuieli.
Art. 18. indeplinirea sarcinilor gi atribuliilor de cdtre directorul departamentului privind

desldqurarea activitdlilor de gestionare a resurselor financiare presupune urmdtoarele
activitdli:
(l) asigurd managementul financiar alresurselor atrase;
(2) intocmeqte raportul de venituri gi cheltuieli pentru fondurile destinate

departamentului;
(3) actualizeazd,, pentru referatele din departament, sumele ce revin la dispozi{ia

departamentului (din diverse taxe, reexamindri, credite etc. in conformitate cu
prevederile legale ale universit[1ii);

(4) alocd fondurile destinate achiziliei de echipamente pentru activitatea didacticd gi

de cercetare in conformitate cu hot[rdrea membrilor departamentului;
(5) informeazi anual departamentul asupra incadrdrii in planul de venituri qi cheltuieli,

- in funclie de datele puse la dispozilie de conducerea facultdlii.
Art. 19. Indeplinirea sarcinilor gi atribuliilor de cbtre directorul departamentului privind

desfbgurarea activitdlilor de asigurare a calitdyii presupune urmitoarele activitdli:
( I ) monitorizeazd activitdlile de educa{ie gi cercetare desldqurate in cadrul

departamentului in vederea asigurdrii respectdrii indicatorilor de calitate impuqi de
reglementiri le in vigoare ;

(2) dispune mdsurile necesare pentru elaborarea qi/sau dezvoltarea sistemului de
control intern I managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activitdli;

(3) analizeazd trimestrial modul de implementare al sistemului de control intern /
managerial qi al sistemului de management al calitalii la nivel de departament;

(4) analizeazd gi controleazd situa{ia deslbgurdrii proceselor $i activitdtilor din cadrul
departamentului gi ia mdsuri de imbundtd{ire

(5) implementeazd mdsurile de imbundtd{ire propuse gi aprobate in qedinlele de

^ departament.
Art. 20. indeplinirea sarcinilor qi atribuliilor de cdtre directorul departamentului privind

desldgurarea altor activitdli de managemenl necesare asigurdrii funcliondrii
departamentului presupune urmdtoarele activitdli:
(l) propune numdrul de membri ce formeazd consiliul departamentului;
(2) analizeazd cererile personalului din subordine qi stabileqte solulii in limita

prerogativelor de{inute;
(3) se implicd in vederea solu{iondrii situa{iilor de crizd care afecteazd departamentul;
(4) aplicd qi rdspunde de aplicarea corectd in cadrul departamentului a prevederile in

vigoare, regulamentele gi procedurile aprobate de senatul USV sau departament;
(5) informeazi colectivul depaftamentului (publicare pe pagina web a departamentului)

asupra referatelor, adreselor sau materialelor, ordinelor (de interes general) primite;
(6) informeazd decanul qi/sau prodecanul despre neajunsurile apdrute gi a mdsurilor

luate pentru lichidarea lor;
(7) asigurd efectuarea instructajului la locul de muncd qi periodic referitor la Normele

de securitate gi sindtate in muncd gi Situatii de urgenfd, pentru personalul din
subordine;

(8) propune aprobirii departamentului solicitdrile de publicare (editurd, tipografie) a
materialului didactic qi qtiinlific elaborat de titularii departamentului sau cadre
didactice asociate;

(9) propune dezbaterii membrilor departamentului sanc{ionarea personalului
(avertisment in departament, mustrare scrisd) pentru nerespectarea prezentului
regulament sau a altor prevederi legale ce privesc activitatea departamentului,
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incdlcarea codului etic. Propunerea de sanc{ionare disciplinard se face de citre
directorul de departament sau de membrii colectivului, in cadrul gedinlei de

departament, dupi discutarea in consiliul departamentului in prezenla celui in
cauzd. Acegtia aclioneazd in urma unei sesizdri primite sau se autosesizeazi in
cazul unei abateri constatate direct. Propunerea de sanclionare trebuie aprobatd prin
vot gi se aplicd dacd este aprobatd de cel pu\in 213 din numdrul total al membrilor
departamentului.

(10) pdstreazdtoate documentele reiegite din desldgurarea activitdlilor din departament;
(11) anual intocmegte raportul de activitate, iar la fnalizarea mandatului, intocmegte

raportul de activitate pentru toat[ durata mandatului sdu gi predd toate documentele
cdtre directorul de departament ales in prezenla membrilor consiliului
departamentului.

III.2 Consiliuldepartamentului

Art.2l. Consiliul departamentului are urmdtoarele sarcini gi atribulii pentru urmitoarele
domenii:
( l) managementul departamentului;
(2) activit6li didactice;
(3) activitdli de cercetare gtiinlificd;
(4) gestionarea resurselor (umane, materiale gi financiare);
(5) asigurarea calitalii;
(6) alte activitdfi necesare asigurdrii funcliondrii departamentului.

Art.22.indeplinirea sarcinilor qi atribuliilor de citre consiliul departamentului privind
m anage me nt ul depaftamentului presupu ne urmdtoare le activ it51i :

(1) organizarea giconducerea activit[1ilor din departament aldturi de director;
(2) propune strategia departamentului privind:

a) desfdqurareaprocesuluididactic;
b) cercetareagtiinlific6;
c) personalul didactic, didactic auxiliar gi de cercetare;
d) bazamaterial6,,
e) activitatea financiari
0 alte activitdfi deslbgurate in departament.
propune infiintarea de centre gi laboratoare de cercelare. aleliere artistice. gcoli
postuniversitare gi extensii universitare consiliului facultSlii;
planificd activitdtile necesare pentru autorizarea provizorie / acreditarea I
certificarea periodicd, la intervale de 5 ani a programelor de studii;

(5) analizeazd toate propunerile venite din partea membrilor deparlamentului, decide

^ asupra oportunitililor qi emite rdspunsuri pentru propuneri.
Art.23.lndeplinirea sarcinilor qi atribu{iilor de c[tre consiliul departamentului privind

desfEqurare a activ itdlilor didac tic e presupune urmdtoarele activitdti :

(1) propune consiliului facultali infiinlarea sau desfiin{area de programe de studii,
direc{ii de studii postuniversitare gi de formare continui in func{ie de specificul gi

disponibilitAtile departamentului (altor departamente din universitate);
(2) elaboreazd gi propune spre aprobare statele de funclii;
(3) analizeazd impreund cu coordonatorul de program de studii gi face propuneri

consiliului facult5lii privind proiectele planurilor de invd{dmdnt ale programelor de

studii cu discipline in departament;
(4) analizeazd programele analitice ale disciplinelor gestionate de departament, face

recomanddri acolo unde este cazul.

(3)

(4)
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Art,24.Indeplinirea sarcinilor gi atribuliilor de citre consiliul departamentului privind
desfbqurarea activitdlilor de cercetare qtiinlificd presupune urm[toarele activitdli:
(l) analizeazd activitatea de cercetare a membrilor departamentului gi intocmegte

Raportul de evaluarea interni, in vederea clasificdrii departamentelor in func{ie de
performanla in cercetare, conform metodologiei cadru elaboratl de Consiliul

^ Na{ionalalCercetirii$tiinlifice;
Art. 25. Indeplinirea sarcinilor qi atribuliilor de cdtre consiliul departamentului privind

desfbgurarea activit6lilor de gestionare a resurselor umane presupune urmdtoarele
activitati:
(l) propune Direc{iei de asigurarea calit6lii din universitate criteriile gi standardele

pentru evaluarea periodicd a personalului didactic gi de cercetare, cu respectarea
regulamentelor din USV.

(2) avizeazdangajarea specialiqtilor cu valoare gtiinlificd recunoscutd in domeniu, prin
invenlii, inova{ii, premii, publicalii qtiinfifice, din lard sau din strdindtate, in calitate
de profesori ori conferenliari asociali invitali;

(3) propune Consiliului facultilii:
a) coordonatorii de linii gi programe de studii
b) componenfa colectivelor de specialigti (din partea departamentului) participanli

la elaborarea proiectelor planurilor de inv6{5mdnt;
c) componenla comisiilor care sd asigure func{ionarea proceselor din departament

(4) analizeazd gi face propuneri de scoatere la concurs a posturilor didactice vacante (in
primele 15 zile ale fiec[rui semestru) respectiv a posturilor pentru personalul

auxiliar; analizeazd qi propune spre aprobare Consiliului Facultdlii documentele de
acordare a statutului de cadru didactic invitat.

(5) analizeazd punctajul ob{inut de cadrele didactice prin figa de autoevaluare anuald.
(6) propune anual salarizareapentru norma debazdpebaza punctajelor individuale ale

personalului didactic, cu respectarea condiliei legale de a se asigura pentru fiecare
cadru didactic cel pu{in coeficientului minim de salarizare cuvenit;

(7) face propuneri pentru acordarea titlurilor onorifice;
(Sl analizeazd gi aprobd propunerile de sanc{ionare a personalului departamentului.

Art.26.lndeplinirea sarcinilor qi atribu!iilor de cStre consiliul departamentului privind
desfbgurarea activitdtilor de gestionare a resurselor financiare presupune urmdtoarele
activitdti:
(l) analizeazd gi supune spre aprobare departamentului Raporlul de venituri gi

cheltuieli al fondurilor destinate departamentului;
(2) propune criterii de repartizare a fondurilor de investitii destinate achiziliei de

echipamente pentru activitatea didacticd gi de cercetare.
Art,27. indeplinirea sarcinilor qi atribuliilor de cdtre consiliul departamentului privind

desfbqurarea activitdlilor de gestionare a resurselor materiale presupune urmdtoarele

activitdli:
(1) propune dezvoltarea bazei materiale;
(2) participd la alocarea bazei materiale pe laboratoare qi membrii departamentului.

Art. 28. indeplinirea sarcinilor gi atribuliilor de citre consiliul deparlamentului privind
desfdqurarea activitdlilor de asigurare a calitdyii presupune urmitoarele activitdli:
(l) propune indicatori de evaluare a performan{eituturor proceselor din departament;
(2) analizeazd trimestrial modul de implementare al sistemului de control intern /

managerial qi al sistemului de management al calitSlii la nivel de departament;
(3) monitorizeazd aplicarea planului de implementare a mdsurile de imbundtSlire

propuse gi aprobate in gedinlele de departament;
(4) avizeazd rapoartele anuale gi raportul final de mandat al directorului de

departament.

rwdr
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III.3 Memtrriidepartamentului

Art.29. Membrii departamentului propun, dezbat qi aprobd, in gedinlele de departament,
activitAtile specifice din cadrul departamentului sau de dezvoltare a facultili privind:
(1) obiective qi strategii necesare func{ionlrii departamentului;
(2) strategiile propuse de directorul gi consiliul departamentului;
(3) planul anual de cercetare al departamentului defalcat pe programele de studiu

coordonate;
(4) modificarea sau dezvoltarea procesului didactic;
(5) utilizarea fondurilor de investilii alocate departamentului;
(6) cuprinsul cadru pentru proiectul de finalizare a studiilor, temele proiectelor de

diploma propuse de indrumdtori;
(7) comisiile impuse de procesele didactice qi de cercetare, precum qi de regulamentele

qiprocedurile USV.
Art. 30. Membrii departamentului dezbat qi avizeazd, in gedin{ele de departament:

(l) regulamentele de organizare gi func{ionare a structurilor din cadrul departamentului
qi facultdlii;

(2) planurile de invdldmAnt ale programelor de studii;
(3) proiectele de infiin{are a unor noi programe de studii de licenfd, masterat, studii

postuniversitare etc.
Art. 31. Membrii deparlamentului dezbat qi aprobi, in qedinfele de departarnent:

(1) proiectul statului de funcfii, incdrcarea normelor pentru cadrele didactice, modul de
acoperire a disciplinelor din planul de invdldmdnt pentru anul universitar,
incadrarea cu profesori asociali sau invitali gi posturi de cercetdtori;

(2) statele de funcfii, documentele de plata cu ora dupd finalizare;
(3) propunerile depaftamentului cdtre comisiile Consiliului Facultdtii / conducerea

facultalii;
(4) propunerile departamentului privind planul strategic al facultalii;
(5) raportul de venituri qi cheltuieli pentru fondurile destinate departamentului;
(6) metodologiile de aplicare a documentelor de auto/evaluare a cadrelor didactice, cu

respectarea regulamentelor gi procedurilor din USV;
(7) rezultatele validate de consiliul departamentului privind punctajele anuale realizate

de cadrele didactice (conform fiqelor anuale de autoevaluare);
(8) orarul activitdtilor didactice;
(9) planul anual de investilii al departamentului gi referatele de investilii pentru 

-

departament;
(10)propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice, propunerile de conducere

doctorate;
(l l) mernoriul de activitate didacticn gi gtiinlificd al persoanelor care candideazd pentru

oeuparea posturilor didactice, recomandarea depaftamentului;
(12) comisiile, disciplinele, tematica gi programarea calendaristicd a examenului de

finalizare a studiilor;
(13) solicitbrile de publicare a manualelor didactice (cursuri, indrumare proiect,

laborator, culegeri de probleme);
(14) propunerile de plecare la specializdri, doctorate la alte universitd{i din strdin[tate;
(15) solicitnrile de plecare in burse, concediu ftrd, platd4
(16) cererile de prelungire a activitdtii in cadrul programelor de doctorat;
(17) toate documentele ce privesc imaginea departamentului;
(18) comisiile pentru colocviile de practicd-cercetare;
(19) demiterea sau inlocuirea directorului de departament;
(20) alte solicitiri gi documente care pot afecta activitSlile din cadrul deparlamentului.
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III.4 Responsabili de activit[{i

Art.32. Coordonatorul de program de studii are urmdtoarele sarcini qi atribulii:
(1) asiguri coordonarea operativd a programului de studii (P.S.):

(2) participd la elaborarea proiectului planului de inv6{6mdnt al P.S.

(3) actualizeazd tendin{ele qi datele referitoare la planurile de invSldmdnt ale P.S. pe

plan nalional / european (din centre universitare cu tradifie).
(4) analizeazd in comisiile de specialiqti amendamentele la proiectul planului de

invd{[mAnt rezultate in urma dezbaterii publice.
(5) avizeazd, aldturi de ceilalli membri, proiectul planului de invd{dmAnt qi prezintd

documentu I in gedi n{a Consi I iului Facu lt51i i.
(6) analizeazd anual impreund cu titularii de discipline programele analitice / fiqele

disciplinelor P.S. in scopul asigurdrii calitdtii procesului de invildmdnt qi face

recomanddri acolo unde este cazul (raport scris).
(7) ia mdsuri pentru asigurarea accesului public la programele analitice ale

disciplinelor pe programe de studii;
(8) rispunde de intocmirea dosarului anual al programelor analitice / fiqelor

disciplinelor, verificarea gi asigurarea formatului electronic de publicare pe pagina

web a departamentului, inaintarea spre verificare qi avizare:

a) departamentelor ce deservesc respectivul P.S.;

b) comisiei de proces de invd{dmAnt qi formare continud.
(9) monitorizeazd activitatea didactici a P.S qi impreund cu titularii de discipline,

directorul de departament, decan propune Consiliului Facultafli mdsuri de

imbundt6!ire.
(10) rispunde de asigurarea calitdlii la nivelul P.S.;
(1 l) coordoneazdin colaborare cu comisia de strategie gi dezvoltare:

a) elaborarea raportului anual asupra calitalii programului de studiu;
b) elaborarea dosarului de acreditare (certificare periodic6, autorizare) a P.S.;

c) indeplinirea tuturor cerinfelor legate de procedurile de acreditare.

Art. 33. Responsabilul cu cercetarea qtiin{ifici are urmdtoarele sarcini qi atribu{ii:
(1) asigurd coordonarea activititilor qtiinfifice ale deparlamentului:
(2) elaborarea proiectului planului anual de cercetare a departamentului care se

propune dezbaterii qi aprobdrii in qedinfd de departament (luna noiembrie a anului
universitar in curs).

(3) promovarea in mediile de cercetare a activitililor qtiin{ifice ale departamentului qi

atragerea de contracte de cercetare, colaborare.
(4) men{inerea qi actualizarea trimestriald abazei de date a departamentului (capitolul

,,cercetarea qtiin{ifi c6") :

a) c[r{i, monografii, materiale didactice elaborate de membrii departamentului;

b) articole publicate in reviste;
c) articole publicate in volumele manifestSrilor gtiintifice na{ionale 9i

interna!ionale;
d) granturi, contracte de cercetare;
e) brevete, cereri brevete;
f) premii qtiinlifice, titluri gtiinlifice;
g) apartenenla la societ[{i qtiinlifice.

(5) elaboreazd rapoartele privind cercetarea, la solicitarea conducerii facultntii.
(6) asigurd informarea colegilor (publicare pe pagina web) privitor la: desfd;urarea

manifestirilor gtiin{ifice cotate nafional sau internalional (conferinfe, solicitbri
articole reviste), competi{ii nalionale - granturi, finanldri cercetare, solicitdri de

colaborare.
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(7) la elaborarea documentaliilor de acreditare, ceftificare periodicd a P.S., rdspunde de
intocmirea capitolului cercetarea gtiinlificd, in conformitate cu repartizarea
sarcinilor din departament de cdtre comisia de strategie qi dezvoltare.

Art. 34. Responsabilul cu orarul are urmitoarele sarcini qi atribu{ii:
(l) asigurd planificarea activitAlilor didactice in funclie de resurse,
(2) solicitd decanului secliunile din planurile de invd!f,mdnt valabile in anul universitar

urmdtor.
intocmegte orarul activitdtilor didactice in conformitate cu: planurile de invd{6mAnt,
repartilia pe discipline a cadrelor didactice stabilitd conform proceselor verbale ale
gedin{elor de departament (luna septembrie, eventual februarie pentru modificiri de
conjucturd), solicitirile conducerii facult5lii, reglementdrile la nivel de facultate gi

universitate.
asigur6, in limita posibilitn{ilor, repartizarea activitililor didactice (curs, seminar,
proiect, AT, AA) in sdli corespunzdtoare qi incdrcarea echilibratd pe zile a

studenlilor (program 800 - 2000 fdrd a se depdgi 8 ore activitate I zi).
la recomandarea conducerii facultAlii, intocmeqte orarul cadrelor didactice cu
funclii de conducere sau reprezentare astfel incAt sd se asigure posibilitatea
participdrii la qedinle (Consiliul Facultalii, Consiliul de administralie, Senat).
prevede in orar, in ziua stabiliti de conducerea departamentului sau facultdlii, sd

existe un interval orar (de preferat intre orele 14 - 16) in care sd nu existe activititi,
astfel incdt cadrele 9i studenlii sd poatd participa la gedin{e organizate de

departament, facu ltate sau organ izali i studenle gti.

(7) prezintd conducerii departamentului orarul oficial (actualizat) la sfdrgitul primei
luni din semestru.

(8) rdspunde de afiqarea gi publicarea orarului qi urmdregte actualizarea modificdrilor
pe pagina facultalii gi la avizier.

(9) la elaborarea documentaliilor de acreditare/certificare periodicd a P.S., rdspunde de
intocmirea subcapitolului referitor la orar, repartizarea activitililor didactice ale
P.S. pe sdli, incdrcarea spaliilor de invd{dmdnt, in conformitate cu repartizarea
sarcinilor din departamente de cdtre comisia de strategie gi dezvoltare.

Art.35. Responsabilul cu baza materiali are urm[toarele sarcini qi atribufii:
(1) asigurd mentinerea qi utilizarea eficientd a bazei materiale qi a fondurilor din

investilii:
(2) elaboreazd listele anuale privind propunerile de achizilii ale-departamentului in

funclie de solicitdrile exprimate de cadrele didactice gi necesitilile de consum
anterioare;

(3) men{inerea gi actualizarea anuald abazei de date a depafiamentului, referitor la:
a) dotarea laboratoarelor departamentului;
b) dotarea specific[ cu aparate performante;
c) lucririle de laborator ce se pot realizain cadrul laboratorului;

(4) realizeazd o bazd de documentare care sd faciliteze alegerea aparatelor gi

echipamentelor specifice ce urmeaz[ si fie propuse spre achizilionare de colectivul
departamentului;

(5) la elaborarea documentaliilor de acreditare/certificare periodicd a P.S., rdspunde de

intocmirea capitolului referitor la baza materiald, in conformitate cu repaftizarea
sarcinilor din departament de cdtre comisia de strategie gi dezvoltare.

Art. 36. Responsabilul cu fiqele de activitate zilnici are urmdtoarele sarcini qi atribu{ii:
(1) asigurd centralizarea gi transmiterea documentelor privind activitatea didacticd a

personalului cuprins in statele de func{ii ale departamentului;
centralizeazi documentele departamentului privind activitatea lunard a cadrelor
didactice cuprinse in statul de func{ii;
prezintd spre avizare directorului de departament documentele:

(3)

(4)

(5)

(6)

(2)

(3)
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a) centralizator indeplinire normdbazd;
b) figele individuale de activitate zilnic[ (FAZ);
c) tabelul nominal al cadrelor didactice ce rcalizeazd plata cu ora;

(.4) prezintd spre aprobare decanului facultdtii documentele men{ionate.
Art. 37. Responsabilul cu practica anuali a studen{ilor are urmdtoarele sarcini qi atributii:

(l) asigurd cadrul necesar preg[tirii gi desfdqurdrii practicii studenfilor;
(2) identific6, in funclie de profilul specializdrilor, solicitdrile de personal ale

societdlilor comerciale / ale qcolilor posibile locuri de practic[ de specialitate, de
practicd pedagogicS, sau de pregitire a proiectelor de finalizare a studiilor;

(3) in funclie de posibilitdtile de practicd din zond solicitd conducerii unitSlilor de
profil acceptul de principiu pentru practica studenlilor (luna mai a anului
universitar in curs).

(4) propune conducerii depaftamentului lista anuald finald cu locurile de practici a

studen{ilor pentru fiecare an qi specializare.
(5) intocmeqte in mod unitar dosarul anual de practicd al specializirilor prin

centralizarea dosarelor de practicd intocmite de responsabilii cu practica pe an de

studiu (conform metodologiei de desfdgurare a practicii anuale gi de elaborare a

proiectului de finalizare a studiilor).
(6) la elaborarea documenta{iilor de acreditare, certificare periodicd a P.S., rdspunde de

intocmirea subcapitolului referitor la practica studenfilor, in conformitate cu
reparttzarea sarcinilor din departament de cdtre comisia de strategie gi dezvoltare.

Art. 38. Responsabilul cu probleme studen{eqti are urmdtoarele sarcini qi atribulii:
(1) asigurd rezolvarea problemelor studen{ilor impreund cu indrumdtorii de an (tutori);
(2) participd ca reprezentat al departamentului la elaborarea metodologiei de acordare a

burselor.
(3) participi la activitatea de evaluare gi stabilire a burselor studenlilor.
(4) men{ine un dialog continuu cu organizaliile de studenJi din facultate.
(5) sprijin[ ac{iunile de organizare a activitS}ilor cultural - sportive ale studen{ilor.
(6) la elaborarea documenta{iilor de acreditarelcertificare periodicd a P.S., r[spunde

, impreund cu secretariatul facultSfii, de intocmirea capitolului referitor la studen{i,
in conformitate cu repartizarea sarcinilor din departament de cdtre comisia de
strategie qi dezvoltare.

Art. 39. Responsabilul cu protrleme de rela{ii internafionale gi imagine are urmdtoarele
sarcini qi atribu{ii:
(1) este reprezentantul departamentului in problemele legate de rela{ii internalionale qi

rispunde de promovarea imaginii departamentului la toate nivelele;
(2) asigurd legltura cu Compartimentul de Relalii Internalionale gi informeazd

departamentul asupra burselor de mobilitate gi posibilitAlilor de colaborare in
programe de cercetare cu pafteneri din lari qi strdindtate.

(3) rdspunde din partea departamentului de organizarea acliunilor de:

a) promovare a imaginii departamentului specializdrilor la expozilii, t6rguri
educa{ionale etc. prin participarea la elaborarea de materiale specifice care sd

evidenlieze realizirile qi preocupdrile cadrelor didactice qi studenlilor (pliante
gi panouri de prezentare, postere, pagini web etc.);

b) promovarea P.S din facultate in invdlimdntul preuniversitar (ac{iuni gen "Porfi
Deschise", ,,Student pentru o zi").

Art. 40. indrumitorul de an (tutore) are urmdtoarele sarcini qi atribu{ii:
(l) asigurd consilierea gi men{inerea unei legdturi permanente cu studenlii unui an de

studii (grupd de studenfi);
(2) informeazi studen{ii gi prelucreazl, materialele privitoare la: regulamentele de

aptivitate ale studen{i1or, locul de desfdgurare a activit6tilor didactice, orar,
activitAti culturale etc. (in special pentru anul I).
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(3) consiliazd studen{ii referitor la alegerea indrumdtorilor qi temelor pentru proiectele
de finalizare a studiilor.

(4) este membru al comisiei de colocviu pentru practicd.

Art. 41. Secretarul departamentului are urmdtoarele sarcini gi atribuJii:
(1) intocmegte procesele verbale ale gedinlelor de departament;
(2) intocmeqte extrasul din procesul verbal al departamentului la solicitarea membrilor

departamentului (pentru concursuri de promovare, editurb etc.);
(3) intocmegte extrasul din procesul verbal al departamentului cu privire la propunerile

departamentului adresate comisiilor consiliului facultilii sau conducerii facultalii.
Art,42,Responsabilul cu Securitatea qi Sinitatea in Munci - Situafii de urgen{i are

urmdtoarele sarcini qi atribufii:
(1) verifici anual gi ia mdsurile necesare pentru organizarea instructajelor la termenele

stabilite prin lege, completarea fiqei individuale etc.;
(2) verificd semestrial, in laboratoarele gestionate de membrii departamentului, gradul

de indeplinire a cerinlelor specifice impuse de normele de securitate qi sdndtate in
muncd - situalii de urgenfi gi informeazi Consiliul departamentului asupra situaliei
de fapt.

Art. 43. Secretarul comisiei de examinare pentru finalizarea studiilor are urmdtoarele sarcini
qi atribu{ii:
(1) pregiteqte qi intocmeqte toate documentele necesare desfbgurdrii examenului de

finalizare a studiilor conform metodologiei ministerul tutelar, a metodologiei
specifice aprobate de Senat gi cerin{elor stabilite de pregedintele comisiei de

exam inare pentru ftnalizar ea studii lor;
Q) convoac[ comisia de examinare;
(3) planifici ordinea de intrare a studen{ilor la examene;
(4) la finalizarea examenului predd documentele intocmite secretariatului facultdtii.

Capitolul IV. Desfi$urarea qedin{elor de departament

Art. 44. $edinlele de departament se desligoarS, de regulS, lunar.
Art. 45. Directorul de departament convoacd gedinla de departament prin e-mail gi conyocator,

cu cel pu{in o sdptdm0nd inainte, cu precizarea ordinii de zi (qi dupd caz, a persoanelor

care trebuie sd prezinte rapoarte in departament), a orei gi locului de desfdqurare. In rnod
exceplional, la solicitarea conducerii facultitii, directorul de departament poate convoca
gedin{a de departament in regim de urgenld (inclusiv in aceeagi zi cu data anunlului).

Art.46, La gedin{ele de departament sunt obliga}i sd participe tolimembrii departamentului.
Art. 47. $edinfa de departament se consideri statutard cdnd sunt prezen{i cel pu{in 213 din

numdrul total al titularilor depaftamentului, in caz contrar, se reprogrameazd in termen
de maxim doud zile.

Art. 48. La gedinla de departament participd cu drept de vot numai titularii departamentului.
Votul este direct gi se manifestd numai in plenul gedinfei, prin vot deschis sau secret

(modalitatea de votare este aprobat[ cu majoritate simpld de titularii departamentului, la

propunerea directorului de departament). O decizie este aprobatd dacd a ob{inut
majoritatea simpld din numdrul celor prezenli cu drept de vot.

Art,4g.Membrii departamentului au dreptul la libera opinie in legdturd cu oricare din
problemele discutate.

Art. 50. La anumite puncte ale ordinii de zi pot fi invitate de Consiliul departamentului, la
discu{ii, in calitate de raporlori sau pentru explica{ii gi alte persoane.

Art. 51. Lucririle gedinlelor de departament sunt consemnate in procese verbale semnate de

membri i Consiliului deparlamentului.



Art.52. La consultarea dosarului cu procesele verbale ale gedinlelor de departament (dosarelor

din arhiva departamentului) au acces toli titularii departamentului, in prezenla

secretarului departamentului. Pentru alte persoane din facultate, consultarea dosarelor

este permisd numai cu avizul Consiliului departamentului, in prezenla directorului de

departament.

Capitolul V. Dispozifii finale

Art. 53. Directorul departamentului impreund cu Consiliul facultilii rdspunde in fa{a senatului

universitar pentru buna des{bqurare a concursurilor de ocupare a posturilor, in condiliile
respectirii normelor de calitate, de eticd universitard qi a legisla{iei in vigoare.

Art. 54. Directorul de departament rispunde de aplicarea corect6 a procedurilor qi legislaliei in
vigoare privind selecfia, angajarea, evaluarea periodicd, formarea, motivarea qi incetarea

rela{iilor contractuale de munci ale personalului.

Art. 55. Directorul de departament rispunde de punerea in practicd a planurilor de inv6{[mAnt,

de statele de funclii, de managementul cercetdrii gi al calitalii gi de managementul

fi nanciar al departamentului.
Art. 56. Atribuliile qi sarcinile pentru alli responsabilii de activitdti decAt cei men{iona{i in

prezentul regulament se aprobd de Consiliul Facultdtii.

Art. 57. Consiliul departamentului poate stabili gi alte responsabilit6li, conform necesarului de

activitdfi din cadrul departamentului.
Art. 58. Una sau mai multe responsabilit[li din cadrul departamentului pot fi cumulate de o

singurd persoand.

Art. 59. Orice modificare a regulamentului departamentului se face la propunerea membrilor
departamentului, cu majoritate de voturi, se avizeazd de Consiliul FacultSlii qi se aprobd

de senatul universitar.
Art. 60. Dupi aprobare, regulamentul este difuzat cdtre toli membrii depaftamentului, iar

primirea este consemnatd prin semndturl.
Art. 61.
Art.62.

Art.63.

Regulamentul departamentului trebuie si fie vizat de Oficiuljuridic al USV.
Un exemplar al regulamentului privind organizarea gi funclionarea departamentului se

va preda la Direc{ia de Asigurare a Calitdlii.
Prevederile primeiedilii a prezentului regulament se abrog6.
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Biroului Operativ al Senatului Universitd{ii ,,$tefan cel Mare" din Suceava
Nr. L8 din data de 13 februane2012

cu privire la aprobarea Regulamentului de organiT,are ;ifunclionore a departamentului

in conformitate cu prevederile H.G. 536/ 2011cu modificlrile ulterioare privind organizarea
';

Ministerului Educafiei, Cercetirii, Tineretului gi Sportului, anexa 3 punctul 40 prin care se

institulional izeazdUniversitatea,,$tefan cel Mare" din Suceava;

Avind in vedere aprobarea in cadrul gedintei Biroului Operativ al Senatului a referatului

Directorului Departamentului de Asigurare a Calitalii, Costel Mironeasa;

in conformitate cu prevederile Legii Educa{iei Nationale nr. ll20ll, cu modificdrile gi

completirile ulterioare qi ale Regulamentului de organizare qi funcfionare a Universit[1ii ,,gtefan

cel Mare" din Suceava;

inbaza gi a Cartei Universitdlii ,,$tefan cel Mare" din Suceava, se hotdr[gte:

Art. 1. Se aprobi Regulamentul de organizare gi funclionare a departamentului, conform

documentului anexat:

Art. 2, Departamentele gi Departamentul de Asigurare a CalitSlii vor duce la indeplinire

dispoziliile prezentei hoti.lti.=;,.,,

RECTOR,
l\ 'f''t-:--

Adrian GRATIR

A.N./O.P./1ex
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