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Anexa 9  
 

Regulament de organizare si functionare al consiliului DPPD 
Art. 1.  
Consiliul departamentului este o structură de conducere în universitate, componența și membrii 
consiliului departamentului sunt aleși prin vot universal, direct și secret, conform Cartei 
universitare. Similar, consiliul DPPD este ales prin vot universal, direct și secret și funcționează 
conform Cartei Universitare din UVT. 
 
Art. 2. 
Consiliul DPPD este format din 5 cadre didactice titulare la DPPD, conform anexei A6 a Cartei 
Universitare a UVT.  
 
Art. 3. 
Consiliul DPPD este condus de directorul departamentului. Şedinţele consiliului 
departamentului sunt convocate şi conduse de către directorul departamentului. 
 
Art. 4.  
Consiliul DPPD se întruneşte în şedinţe ordinare şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este 
nevoie. 
 
Art. 5. 
Consiliul DPPD are rol în realizarea managementului și conducerii operative a departamentului, 
conform L.E.N. nr.1/2011. 
Așa cum este stipulat în Carta universitară a UVT, la art 61, Consiliul DPPD are următoarele 
atribuții: 
 (1) Consiliul departamentului asigură, sub coordonarea directorului acestuia, conducerea 
operativă a departamentului.  
(2) Consiliul departamentului are următoarele atribuţii: 
 a) elaborează şi adoptă strategii şi politici pe domenii de interes ale departamentului;  
b) elaborează planul anual de cercetare ştiinţifică/creaţie universitară al departamentului; 
 c) propune consiliului facultăţii modificări în structura departamentului;  
d) iniţiază propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către consiliul 
facultăţii de renunţare la cele care nu se mai încadrează în misiunea universităţii, care nu mai 
îndeplinesc standardele de acreditare şi/sau care sunt nesustenabile din punct de vedere 
academic şi financiar;  
e) analizează şi înaintează consiliului facultăţii planurile de învăţământ ale programelor de 
studii universitare; 
 f) întocmeşte, sub conducerea directorului departamentului, statele de funcţii ale personalului 
didactic şi de cercetare din cadrul departamentului, cu consultarea membrilor acestuia, şi le 
înaintează consiliului facultăţii pentru avizare; 
 g) avizează propunerile directorului de departament privind mărirea normei didactice a 
personalului didactic care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică/creaţie universitară 
sau echivalente acestora, precum şi, în cazuri de excepţie, diminuarea normei didactice minime 
şi completarea acesteia cu activităţi de cercetare ştiinţifică/creaţie universitară, în condiţiile 
legii; 
 h) iniţiază propuneri de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare; 
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 i) 
avizează angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică și profesională recunoscută în domeniu 
din țară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice sau cercetători invitaţi cu statut de 
asociat, în condiţiile legii; 
 j) avizează parcurgerea de către studenţi a 2 ani de studii într-un singur an, în condiţiile legii; 
 k) iniţiază propunerile pentru comisiile de evaluare şi reevaluare a activităţii didactice şi 
ştiinţifice a cadrelor didactice şi de cercetare ale departamentului; 
 l) îndeplineşte alte atribuţii aprobate de senatul universitar şi în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.  
 
Art. 6. 
Consiliul are și responsbilitatea de a analiza și aproba echivalarea creditelor pentru Nivelul I 
licență, Nivelul I postuniversitar și Nivelul II, precum și de a răspunde la orice altă solicitare 
adresată conducerii departamentului. 
 
Art. 7. 
Secretarul departamentului asigură convocarea membrilor consiliului la solicitarea directorului 
de departament și întocmește procesele verbale la ședințele de consiliu.  
 
 
 
 
 
        Director DPPD, 
        Conf. univ. dr. Marian D. ILIE 
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