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Universitatea Sapientia 

Facultatea din Cluj-Napoca 

Anexa Nr. 2 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL FACULTĂŢII 

 

1. Valabilitatea regulamentului  

 

1.1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Facultăţii de Ştiinţe şi Arte (în 

continuare Facultate) al Universităţii Sapientia (în continuare Universitate) reglementează 

funcţionarea Facultăţii. Ca parte integrantă a Universităţii, prevederile stabilite în documentul de 

bază al Universităţii (Carta ) se referă şi la Facultatea în cauză. 

1.2. În felul acesta principiile şi regulile de funcţionare emise, împreună cu regulile 

generale ale universităţii, sunt valabile în spiritul lor, ele urmând a se modifica în cazuri 

justificate împreună cu acestea din urmă, respectiv cu prevederile legale în cauză. 

1.3. Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu Legea Învăţământului 

Nr.84/ 1995, Legea Nr.128/ 1997 privind Statutul Personalului Didactic şi se încadrează în 

Carta Universităţii. În cazul problemelor nereglementate la nivelul facultăţii se vor lua în 

considerare prevederile legilor şi reglementărilor sus menţionate. 

2. Facultatea 

2.1. Unitatea funcţională de bază a universităţii este facultatea. Părţile componenete ale 

facultăţii sunt: Decanatul, catedrele, institutele de cercetare, bibliotecile, laboratoarele, centrele 

de cercetare, precum şi unităţile de producţie şi prestare. Facultatea cuprinde cadrele didactice, 

studenţii, cercetătorii, proiectanţii, personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ. 

2.2. Înfiinţarea sau desfiinţarea facultăţilor, precum şi denumirea lor se va hotârî de către 

Senatul Universităţii pe baza propunerilor părţilor afectate şi se aprobă de către Consiliul de 

Conducere. 

2.3. Organizarea structurii interioare a facultăţilor, în conformitate cu prevederile Cartei, 

în funcţie de necesităţile didactice şi de cercetare şi în limita bugetului disponibil, pe baza 

propunerii facultăţii, se va aproba de către Senat. 

2.4. Facultatea beneficiază de autonomie în domeniul activităţilor didactice şi de 

cercetare, precum şi în probleme de gospodărire şi admistrative, conform reglementărilor în 

vigoare. Facultatea îşi organizează şi desfăşoară activitatea conform prevederilor Cartei, în 
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conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioară a universităţii şi al 

regulamentului de organizare şi funţionare al facultăţii în cauză. Conform principiului 

autonomiei facultatea îşi formează administraţia academică şi economică, corespunzător 

prevederilor Cartei şi ale regulamentului de ordine interioară. 

2.5. În vederea gestionării oficiale unor locaţii, universitatea îşi înregistrează puncte de 

lucru la Direcţiile Financiare Judeţene adecvate. Sediul Facultăţii de Ştiinţe şi Arte din Cluj-

Napoca se află în Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr.4. 

2.6. Conducătorul facultăţii este decanul, corpul său de conducere îl constituie Consiliul 

Facultăţii.  

2.7. Regulamentul de organizare şi funcţionare al facultăţii, în acord cu Carta, este 

elaborată de către facultate şi aprobată de către Senatul Universităţii. 

 

 

3. Consiliul Facultăţii 

3.1. Cel mai important factor de decizie al Facultăţii este Consiliul Facultăţii. 

3.2. Din consiliu fac parte reprezentanţii tuturor catedrelor. Şefii de catedră intră din 

oficiu în componenţa Consiliului Facultăţii. 

3.3. O pătrime din membrii cu drept de vot ai Consiliului Facultăţii o alcătuiesc 

reprezentanţii Ligii Studenţilor din Facultate. 

3.4. Numărul membrilor cu drept de vot al Consiliului Facultăţii se stabileşte în felul 

următor 

3.4.1. Din oficiu: 

3.4.1.1. Decanul Facultăţii (totodată preşedintele Consiliului); 

3.4.1.2. Şefii de catedră; 

3.4.1.3. Directorul economic al Facultăţii; 

3.4.2. Pe bază de vot: 

 3.4.2.1. Reprezentanţii catedrelor (câte 3 persoane/ catedră) 

 3.4.2.2. Reprezentanţii studenţilor (cel puţin o pătrime) 

3.5. Secretarul Consiliului Facultăţii este Secretarul Şef al Facultăţii. 

3.6. Dreptul de vot al membrilor este legat de persoană. 

3.7. Consiliul Facultăţii se întruneşte lunar conform planului stabilit la începutul fiecărui 

semestru. În mod excepţional consiliul se întruneşte la cererea decanului, Consiliului de 

Conducere al Facultăţii sau la solicitarea a cel puţin 50 % din membrii Consiliului Facultăţii. 
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3.8. Consiliul Facultăţii desemnează comisiile de specialitate, care se alcătuiesc după 

modelul comisiilor de specialitate ale senatului. 

3.9. Consiliul Facultăţii validează şefii de catedră aleşi de catedre şi institute, precum şi 

conducătorii institutelor. Conform prevederilor legale Consiliul Facultăţii are dreptul de a nu 

legaliza în funcţie şefii de catedre şi institute şi de a propune suspendarea din funcţie a 

prodecanului, cancelarului de facultate, şefilor de catedre şi conducătorilor de institute precum 

şi a membrilor Consiliului Facultăţii. 

 

4. Atribuţiile Consiliului Facultăţii în baza autonomiei universitare 

4.0.1. Elaborarea strategiei de dezvoltare a programelor de studiu şi ştiinţifice în 

conformitate cu strategia de dezvoltare a Universităţii, redactarea propunerilor referitoare la 

înfiinţarea Facultăţii (institute, catedre, echipe de cercetare); 

4.0.2. Aprobarea programului managerial întocmit de către decan, alegerea prodecanilor, 

cancelarului de facultate şi a reprezentanţilor Facultăţii în Senatul Universităţii în aşa fel ca 

toate catedrele, specializările şi grupele de specializare să fie reprezentate în conducerea 

facultăţii; 

4.0.3. Aprobarea la nivelul facultăţii a statelor de funcţii ale cadrelor didactice, 

cercetătorilor, respectiv personalului administrativ, atestarea în funcţie a comisiei pentru 

concursul organizat în vederea ocupării posturilor didactice, confirmarea statului de funcţii 

administrative al Facultăţii, aprobarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice la 

nivelul Facultăţii; 

4.0.4. Aprobarea tabelului nominal cu propunerile pentru cadre didactice asociate; 

4.0.5. Propunerea cifrei de şcolarizare pe specializări, aprobarea criteriilor de desfăşurare 

ale examenului de admitere conform propunerilor catedrelor; 

4.0.6. Propunerea programelor (specializărilor) de studiu înaintate de catedre, elaborarea 

şi modificarea programelor analitice, aprobarea cerinţelor cu privire la materiile de specializare; 

4.0.7. Stabilirea echipelor autonome de cercetare şi hotărârea ordinii de funcţionare ale 

acestora conform prevederilor legale şi ale Cartei, propunerea angajării personalului de 

cercetare; 

4.0.8. Aprobarea examenelor concurs pentru ocuparea posturilor didactice la nivelul 

Facultăţii; 

4.0.9. Propunerea comisiilor în vederea desfăşurării concursului pentru ocuparea 

posturilor didactice; 
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4.0.10. Dezbaterea propunerilor catedrelor, respectiv aprobarea acestora. 

4.1.  Aplicând principiile şi regulile de finanţare prescrise de Senat, Consiliul Facultăţii 

aprobă bugetul Facultăţii şi bugetul general al catedrelor, precum şi salarizarea personalului 

administrativ pe baza criteriilor de salarizare în vigoare. La începutul anului universitar 

Consiliul Facultăţii separă bugetul facultăţii pe institute şi catedre. Consiliul Facultăţii stabileşte 

scopul, valoarea şi repartizarea în timp a investiţiilor. 

4.2. Consiliul Facultăţii aplică regulile privind repartizarea burselor studenţilor. 

4.3. Consiliul Facultăţii stabileşte criteriile de colaborare academică internaţională, 

lansează propuneri de colaborare academice internaţionale cu sprijinul unităţilor componente ale 

Facultăţii. 

4.4. Consiliul Facultăţii aprobă şi înaintează Senatului propunerile catedrelor privind 

decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii. 

4.5. Consiliul Facultăţii avizează cererile de prelungire a activităţii cadrelor didactice 

ajunse la vârsta de pensionare, respectiv propunerile pentru atribuirea titlului de profesor 

consultant. 

4.6. Conform prevederilor legale Consiliul Facultăţii poate propune suspendarea din 

funcţie a oricărui cadru didactic. 

4.7. Consiliul Facultăţii poate dispune vot secret. 

4.8. Consiliul Facultăţii este apt de luarea deciziilor numai în cazul prezenţei a cel puţin 

două treimi din numărul membrilor. Pentru luarea deciziilor este necesar votul majorităţii celor 

prezenţi. 

 

5. Funcţionarea Consiliului Facultăţii 

5.1. Adunările Consiliului Facultăţii se convoacă de către Decanul Facultăţii. 

5.2. Consiliul Facultăţii trebuie convocat în maximum 15 zile de la solicitarea scrisă cu 

indicarea ordini de zi de către Rectorul Universităţii, Decanul Facultăţii, minimum jumătate din 

numărul membrilor cu drept de vot din cadrul Consiliului Facultăţii sau Liga Studenţilor. 

5.3. Convocarea şedinţei de consiliu se face în scris şi cu menţionarea ordinii de zi a 

problemelor care urmează a fi dezbătute. 

5.4. Propunerile înaintate vor fi puse la dispoziţia membrilor Consiliului şi invitaţilor la 

dezbatere cu cel puţin cinci zile înaintea adunării obişnuite şi cu trei zile înainte de adunările 

extraordinare. Punctele incluse în ordinea de zi în momentul şedinţei se pot dezbate în cadrul 

şedinţei respective numai cu aprobarea Consiliului Facultăţii. 
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5.5. Hotărârile şi deciziile Consiliului Facultăţii se vor înainta Rectoratului în termen de 

trei zile şi trebuiesc aduse la cunoştinţa tutror interesaţilor. 

5.6. În şedinţele de Consiliul Facultăţii va fi întocmit un proces verbal, care va fi 

autentificat de membrii Consiliului Facultăţii şi se va pune la dispoziţia membrilor Consiliului 

Facultăţii în cinci zile de la data şedinţei. 

5.7. Condiţia esenţială a luării deciziilor de către Consiliul Facultăţii este prezenţa a cel 

puţin două treimi (2/3) din numărul membrilor cu drept de vot. 

5.8. Condiţia de aprobare a propunerii supuse la vot sau a înaintării acesteia forurilor 

superioare presupune majoritate de voturi din partea celor prezenţi. 

5.9. În cazul problemelor personale Consiliul Facultăţii va practica votul secret. Se poate 

decide vot secret şi în alte cazuri dacă cel puţin 2/3 din membri consiliului solicită acest lucru. 

În celelalte cazuri se practică votul deschis. 

5.10. Şedinţele Consiliului Facultăţii, propunerile, dezbaterile şi hotărârile luate în 

Consiliu sunt accesibile angajaţilor şi studenţilor Facultăţii, ele putând fi consultate de cei 

interesaţi la secretariatul Decanatului. 

5.11. Şedinţa cu uşile închise poate fi iniţiată de oricare membru cu drept de vot în 

Consiliu şi acest fapt va fi aprobat cu vot deschis de către Consiliul Facultăţii. La adunarea 

respectivă vor participa numai mebri care deţin drept de vot. 

5.12. În cazuri justificate poate dispune şedinţă cu uşile închise şi Decanul Facultăţii. 

5.13. Consiliul Facultăţii este obligat să anuleze deciziile, hotărârile şi măsurile luate de 

Facultate sau de serviciile din subordine în caz că acestea lezează sau prejudiciază normele de 

drept sau regulamentul Facultăţii. 

5.14. Consiliul Facultăţii se poate adresa Rectorului în vederea anulării deciziei 

Decanului dacă aceasta lezează o prevedere legală sau regulamentul de funcţionare al instituţiei. 

Adresa are ca efect suspendarea execuţiei. 

5.15. Numai membri cu drept de vot au dreptul de a iniţia rechemarea conducătorului 

ales sau a membrilor Consiliului Facultăţii. 

5.16. Revocarea membrilor Consiliului Facultăţii, a prodecanului, a cancelarului de 

facultate, a şefilor de catedră şi a adjuncţilor acestora se poate iniţia în scris de către cel puţin 

30% din reprezentanţii cu drept de vot din cadrul Consiliului. 

5.17. Rechemarea unui reprezentant din Consiliul Facultăţii se poate iniţia de către 

Consiliul Facultăţii sau chiar de către Decanul Facultăţii, dacă persoana în cauză absentează 

nemotivat sau fără anunţarea în prealabil a absenţei de trei ori consecutiv de la dezbateri. 
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5.18. La rechemare este suficientă majoritatea simplă de voturi a celor cu drept de vot. În 

cazul votului fără rezultat nu se admite repetarea votului, consiliul păstrâdu-şi componenţa; 

5.19. Consiliul Facultăţii poate iniţia suspendarea din funcţie a Decanului în cazul când 

mai mult de jumătate din membri cu drept de vot ai Consiliului Facultăţii solicită în scris acest 

lucru şi propunerea se votează de către cel puţin 2/3 din membri cu drept de vot. 

5.20. În cazul eşuării demersului nu se poate recurge la o a doua rundă de votare. 

 

6. Consiliul de Conducere al Facultăţii 

6.1. Consiliul de Conducere al Facultăţii este organul executiv care rezolvă problemele 

din cadrul Facultăţii. Consiliul de Conducere al Facultăţii se compune din Decan, Prodecani, 

Cancelarul de Facultate, Directorul Economic al Facultăţii şi reprezentantul studenţilor. 

6.2. Atribuţiile Consiliului de Conducere sunt următoarele: aplicarea deciziilor 

Consiliului Facultăţii, în intervalul dintre şedinţele de consiliu luarea de decizii în probleme 

curente, pregătirea şedinţelor de consiliu, urmărirea activităţii personalului administrativ şi 

tehnic, exploatarea cât mai eficientă a spaţiului de care dispune Facultatea şi rezolvarea 

problemelor sociale, redactarea răspunsului le cereri şi solicitări, menţinerea legăturii cu 

sindicatele de specialitate interne şi internaţionale, pregătirea publicaţiilor facultăţii. 

 

7. Consiliul de Conducere Lărgit al Facultăţii 

7.1. Consiliul de Conducere al Facultăţii poate convoca ocazional Consiliu de Conducere 

Lărgit, care cuprinde pe lângă membrii Consiliului de Conducere al Facultăţii şi şefii de catedre 

şi directorii de institute. Sarcina Consiliului Lărgit este corelarea activităţii catedrelor în vederea 

rezolvării operative a problemelor Facultăţii. Consiliul Lărgit de Conducere ia decizii în 

problemele în care Consiliul de Conducere consideră oportună implicarea şefilor de catedră. 

 

8. Decanul 

8.1. Decanul este conducătorul activităţii didactice, de cercetare şi administrative din 

cadrul Facultăţii. Decanul este numit de către Comitetul de Conducere al Universităţii din 

rândul cadrelor didactice titulare cu grad de profesor sau docent. Mandatul este valabil 4 ani. 

Programul decanului este aprobat de Consiliul Facultăţii în cazul votării acestuia de către 

majoritatea membrilor consiliului. 

8.2. Atribuţiile şi obligaţiile Decanului: 
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8.2.1. Reprezentantul oficial al Facultăţii, Decanul dispune conform prevederilor legale, 

de alocarea bugetului Facultăţii, de patrimoniul Facultăţii şi de alte surse de venit ale Facultăţii; 

 8.2.2. Elaborează strategia de dezvoltare a Facultăţii; 

 8.2.3. Coordonează activitatea Consiliului de Conducere al Facultăţii; 

 8.2.4. Conduce şedinţele Consiliului Facultăţii; 

 8.2.5. Îndrumă activitatea prodecanului, cancelarului de facultate, a secretarului 

şef de facultate, secretarilor de facultate şi al directorului economic al facultăţii; 

 8.2.6. Îndrumă activitatea Decanatului şi al personalului Facultăţii; 

 8.2.7. Propune denumirea şi demiterea personalului tehnic şi executiv din cadrul 

Facultăţii; 

 8.2.8. Propune înmatricularea, respectiv eliminarea studenţilor; 

 8.2.9. Îndrumă relaţiile internaţionale ale Facultăţii; 

 8.2.10. Îndrumă activitatea de acreditare al Facultăţii; 

 8.2.11. Semnează actele de studiu; 

 8.2.12. Supraveghează organele de autoguvernare şi grupele de activitate 

independentă din cadrul Facultăţii; 

 8.2.13. Îndrumă activitatea de admitere din Facultate; 

 8.2.14. Păstrează permanent legătura cu Liga Studenţilor, cu organele 

reprezentative ale diverselor discipline, cu alte organizaţii interne şi externe; 

 8.2.15. Întreprinde demersuri pentru rezolvarea problemelor care intră în atribuţia 

Decanului conform normelor legale, regulamentului Facultăţii sau pe care i le transferă 

în atribuţie Consiliul Facultăţii; 

 8.2.16.Rezolvarea sarcinilor pe care i le transferă ocazional sau cu caracter 

permanent Rectorul Universităţii; 

8.3. Decanul îşi poate împărţi sarcinile şi atribuţiile cu adjuncţii săi; 

8.4. Decanul poate desemna Prodecanul şi Cancelarul de Facultate până la expirarea 

mandatului său dintre profesorii şi docenţii Facultăţii; 

 8.5. Împărţirea atribuţiilor între decan şi adjuncţii săi o stabileşte Decanul luând în 

considerare opţiunile Consiliului Facultăţii. Diviziunea sarcinilor se stabileşte în scris, 

documentul fiind semnat de Decan; 

 8.6. Decanatul în frunte cu Secretarul şef de Facultate are menirea de a înlesni activitatea 

Decanului. 
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 8.7. Decanul, pe parcursul activităţii şi în cadrul practicării atribuţiilor sale, are dreptul 

de a trasa sarcini, a verifica şi a urmări activitatea subordonaţilor, nu poate da însă instrucţiuni 

Consiliului Facultăţii şi altor consilii care funcţionează în cadrul Facultăţii, Ligii Studenţilor 

precum şi organelor reprezentative care funcţionează în cadrul universităţii. Decanul poate anula 

orice decizie, hotărâre sau măsură care lezează prevederile legale sau Regulamentul 

Universităţii, în afara deciziilor luate de Consiliul Facultăţii. În cazul deciziilor luate de către 

decan, Consiliul Facultăţii, iar în cazul deciziilor luate de către Consiliul Facultăţii, decanul se 

poate adresa rectorului în vederea anulării unor decizii care contravin prevederilor legale. 

 8.8. Competenţa şi răspunderea Decanului rezultă din autonomia Facultăţii, inclusiv în 

privinţa laturii materiale. 

 8.9. Decanul răspunde în faţa Consiliului Facultăţii, al Senatului şi al Rectorului. 

  

9. Prodecanii 

9.1. Obligaţia prodecanilor este sprijinirea decanului în îndeplinirea sarcinilor didactice, 

ştiinţifice, de cercetare, economice, de dezvoltare, de relaţii internaţionale şi altor genuri de 

probleme. 

9.2. Prodecanii îşi asumă căte un domeniu din activitatea administrativă a Facultăţii, 

îndrumă comisiile profesionale ale Consiliului Facultăţii, asigură conducerea diverselor 

activităţi ale Facultăţii şi întreţin legătura cu catedrele din subordine. 

9.3. Prodecanii pot înlocui decanul, cu acordul acestuia, în relaţiile cu Universitatea, cu 

celelalte facultăţi, institute şi organizaţii sau pot prelua în mandat unele atribuţii ale Decanului. 

9.4. Prodecanii sunt aleşi la propunerea decanului de către Consiliul Facultăţii dintre 

profesorii sau docenţii titulari eventual adjuncţii universitari titulari care deţin doctoratul. 

Alegerea şi denumirea lor se aprobă de către Senat. Mandatarea lor intră în atribuţia Rectorului, 

mandatul având durata de 4 ani. 

9.5. Prodecanii răspund de activitatea lor în faţa Consiliului Facultăţii şi al Decanului. 

 

10. Cancelarul de Facultate 

10.1. Atribuţiile Cancelarului de Facultate: 

 10.1.1. Pregăteşte şedinţele Consiliului Facultăţii; 

 10.1.2. Verifică respectarea normelor legale şi ale regulamentelor în deciziile 

luate de Consiliul Facutăţii şi catedre; 

 10.1.3. Anunţă posturile vacante din Facultate; 
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 10.1.4. Îndrumă desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice; 

 10.1.5. Îndrumă înaintarea actelor şi deciziilor în cadrul Facultăţii sau către  

Rectorat, respectiv Senat; 

 10.1.6. Îndrumă activitatea de cercetare a studenţilor; 

 10.1.7. Elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Facultăţii  

precum şi Regulamentul de Votare; 

10.2. În rezolvarea problemelor interne ale Facultăţii Cancelarul poate înlocui Decanul, 

cu aprobarea acestuia. 

10.3. Cancelarul de Facultate este ales de către Consiliului Faculltăţii la propunerea 

decanului dintre profesorii sau docenţii titulari din cadrul Facultăţii sau dintre adjuncţii titulari 

care deţin titlul de doctor. Alegerea şi denumirea lui se aprobă de către Senat şi la propunerea 

Senatului mandatarea lui o face Rectorul. Mandatul este valabil 4 ani. 

10.4. Cancelarul este răspunzător în faţa Consiliului Facultăţii şi a Decanului. 

 

11. Şeful de Catedră 

11.1. Şeful de Catedră reprezintă Catedra. Atribuţia lui se referă la următoarele sarcini: 

 11.1.1. Îndrumă activitatea Catedrei în toate domeniile care intră în atribuţia 

Catedrei, având în vedere în mod deosebit activitatea didactică şi de cercetare; 

 11.1.2. Elaborează strategia de dezvoltare a Catedrei; 

 11.1.3. Redactează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Catedrei; 

 11.1.4. Conduce dezbaterile din cadrul Catedrei; 

 11.1.5. Întocmeşte statul de funcţii al Catedrei; 

 11.1.6. Face propuneri în Consiliul Facultăţii privind anunţarea posturilor  

Vacante; 

 11.1.7. În Consiliul Facultăţii face propuneri referitoare la componenţa comisiilor  

de examinare; 

 11.1.8. Face propuneri cu privire la avansarea sau demiterea personalului 

catedrei; 

 11.1.9. Răspunde pentru calitatea sarcinilor didactice şi de cercetare efectuate de 

către lectorii catedrei. 

11.2. Şeful de catedră stabileşte întrebuinţarea cheltuielilor de funcţionare şi de achiziţie 

din cadrul catedrei. Aceste decizii intră în vigoare la propunerea Consiliului Facultăţii cu 

aprobarea rectorului. 
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11.3. Şeful de catedră este ales de către catedră dintre profesorii sau docenţii titulari din 

cadrul Facultăţii. Alegerea şi denumirea lui este aprobată de către Consiliul Facultăţii şi Senat, 

şi la propunerea Senatul mandatarea va fi făcută de către Rector. Mandatul se referă la o 

perioadă de 4 ani.  

11.4. Şeful de catedră îşi poate repartiza atribuţiile adjuncţilor săi. Adjuncţii şefului de 

catedră sunt aleşi dintre profesorii sau docenţii titulari din cadrul Facultăţii sau dintre adjuncţii 

titulari care deţin titlul de doctor, în aşa fel încât toate domeniile de specialitate să fie 

reprezentate în conducerea catedrei. Alegerea şi denumirea lui se aprobă de către Consiliului 

Facultăţii şi Senat. Mandatul este valabil 4 ani. 

 

12. Comisiile de Facultate 

12.1. Activitatea Consiliului Facultăţii este pregătită de diferite comisii. 

12.2. Comisiile Facultăţii sunt alese şi înfiinţate de Consiliul Facultăţii. 

12.3. Comisiile mai importante ale Facultăţii sunt următoarele: 

 12.3.1. Comisia socială; 

 12.3.2. Comisia didactică; 

 12.3.3. Comisia ştiinţifică; 

12.3.4. Comisia economică; 

12.3.5. Comisia etică; 

12.3.6. Comisia pentru asigurarea calităţii (reprezentanţii Facultăţii); 

12.3.7. Comisia de informatică şi comunicare. 

  

 13. Decanatul 

 13.1. Decanatul, alături de Decan, participă la rezolvarea sarcinilor administrative, 

didactice, administrative şi organizatorice ale Facultăţii. Decanatul este subordonat direct 

Decanului. Şeful Decanatului este Secretarul şef de Facultate, subordonat tot Decanului. 

Atribuţiile Secretarului şef de Facultate sunt următoarele:  

13.1.1. Organizează şi îndrumă activitatea administrativă şi organizatorică a 

Decanatului; 

13.1.2. Coordonează şi îndrumă activităţile catedrelor şi institutelor în acets sens; 

13.1.3. Acordă sprijin şefilor de Facultate în probleme de administraţie; 

13.1.4. Se ocupă de pregătirea şedinţelor Consiliului Facultăţii, precum şi ale 

Consiliului de Conducere al Facultăţii; 
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13.1.5. Organizează şi verifică executarea sarcinilor care îi intră în atribuţie; 

13.1.6. Are grijă ca unităţile organizatorice vizate, cadrele didactice, cercetătorii, 

studenţii si alte categorii de angajaţi să ia cunoştinţă de hotărârile, deciziile şi măsurile 

luate de Senat şi Consiliul Facultăţii; 

13.1.7. În colaborare cu Secretarul şef pe Universitate şi cu juristul Universităţii 

are grijă ca hotărârile şi deciziile Facultăţii să fie în concordanţă cu prevederile legale în 

vigoare; 

13.1.8. Coordonează îndeplinirea sarcinilor administrative legate de activitatea 

ştiinţifică şi didactică a catedrei; 

13.1.9. Îndeplineşte sarcinile care i se definesc în conformitate cu prevederile 

legale, regulament, hotărârea Senatului şi de către Decan. 

13.2. Angajarea secretarilor şefi la început de mandat se aprobă de către Consiliul 

Facultăţii. 

13.3. În Decanatele Facultăţilor se pot observa acelaşi sistem de sarcini, ca şi în cazul 

Rectoratului, care sunt repartizate de către Secretarul şef cu aprobarea Decanului; 

13.4. Superiorii Secretarului şef de Facultate sunt Decanul şi Secretarul şef pe 

Universitate. 

 

14. Direcţia Economică (locală) de Facultate 

14.1. Directorul economic (local) de Facultate este investit cu competenţă economico-

juridică de către Decan, Consiliul Facultăţii şi Rectorul Universităţii şi în calitate de subordonat 

al Directorului Economic al Universităţii răspunde de problemele economice, respectiv 

financiar-contabile ale Facultăţii. În calitate de membru în Consiliul Facultăţii participă la 

realizarea politicii financiare şi de gestiune a Facultăţii, răspunde de activitatea personalului 

economic şi tehnic, planifică bugetul Facultăţii, ţine evidenţa intrărilor (bugetare şi 

extrabugetare) ale Facultăţii, respectiv ale ieşirilor. Este de datoria Directorului economic să 

iniţieze şi să execute activităţi menite să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei financiare şi să 

realizeze venituri extrabugetare Facultăţii. 

 

15. Dispoziţii finale 

15.1. Prezentul regulament a fost aprobat în Consiliul Facultăţii de Ştiinţele Naturii şi 

Artă din 22 ianuarie 2008 şi şedinţa Senatului Universităţii Sapientia prin decizia nr. 

627/2008.02.29. 
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