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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII 

DE FIZICĂ 

 

ARTICOLUL 1  

 (1) Consiliul Facultăţii de Fizică a Universităţii Babeș-Bolyai (UBB)- numit mai departe 

“Consiliul” - reprezintă organismul decizional și deliberativ al facultății. În acord cu Art. 213 

aliniatul (10) din Legea Nr.1/2011 şi modificările ulterioare, Consiliul are următoarele atribuții: 

a) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea și funcționarea facultății; 

b) aprobă programele de studii gestionate de facultate; 

c) controlează activitatea decanului și aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea 

generală a facultății, asigurarea calității și respectarea eticii universitare la nivelul facultății; 

d) îndeplinește alte atribuții, stabilite prin Carta UBB sau aprobate de Senatul UBB și în 

conformitate cu legislația în vigoare.  

 (2) Componența Consiliului este de maximum 75% cadre didactice și de cercetare titulare din 

facultate, respectiv minimum 25% studenți. Reprezentanții cadrelor didactice și de cercetare în 

Consiliu sunt aleși, în acord cu Regulamentul privind alegerea în structurile și funcțiile de conducere 

din Universitatea Babeș-Bolyai, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și 

de cercetare titulare din departamentele și institutele facultăţii, iar reprezentanții studenților sunt 

aleși prin vot universal, direct și secret de către studenții facultății. 

 (3) Transparenţa şedinţelor Consiliului este garantată şi se asigură prin următoarele măsuri: 

- consultarea rezumatelor proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului, care se depun  la 

Secretariatul facultăţii; 

- hotărârile Consiliului sunt trimise în format electronic cadrelor didactice din facultate și 

reprezentanților studenților. 

 (4) La rezolvarea problemelor socio-profesionale ale studenţilor sau ale cadrelor didactice 

Consiliul cooperează, cu bună credinţă, cu toate organizaţiile studențești sau sindicale din care 

aceştia fac parte. 

 (5) Conducerea Facultăţii de Fizică este formată, conform legislaţiei în vigoare, din decan şi 

prodecani. Decanul sau un prodecan va fi reprezentant al liniei maghiare din facultate. 

 (6) Hotărârile Consiliului sunt duse la îndeplinire de către conducerea Facultăţii de Fizică. 

După caz, unele hotărâri ale Consiliului sunt duse la îndeplinire de Secretariatul facultăţii. 
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 (7) Hotărârile Consiliului pot fi contestate de cadrele didactice sau studenţi. Contestaţiile se 

depun, în scris, la Secretariatul facultăţii. Ele vor fi discutate în prima şedinţă a Consiliului care se 

desfăşoară după depunerea contestaţiei. 

(8) Între şedinţele Consiliului, activitatea facultății este coordonată de conducerea facultăţii, 

asistată de Biroul consiliului. Alături de conducerea facultății, din Biroul consiliului fac parte 

directorii departamentelor Facultăţii de Fizică și administratorul şef / secretarul şef al facultăţii.  

Toate măsurile propuse în Biroul consiliului vor fi discutate şi supuse aprobării în prima 

şedinţă a Consiliului facultăţii. 

ARTICOLUL  2 

Consiliul facultăţii se întruneşte în sesiune ordinară lunar, conform programării stabilite, şi în 

sesiuni extraordinare, la convocarea decanului sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor 

Consiliului facultăţii. 

ARTICOLUL  3 

 (1) Convocarea şedinţei Consiliului se va face cu cel puţin trei zile înainte de data vizată. 

 (2) Membrilor Consiliului le este comunicată prin mijloace electronice sau în scris ordinea de 

zi a şedinţei. 

 (3) Ordinea de zi poate fi completată la începutul şedinţei, cu acordul președintelui 

Consiliului (decanul facultății). 

 (4) Concluziile dezbaterilor şi hotărârile Consiliului vor fi consemnate de către secretarul șef 

al facultății în procesului verbal.  

ARTICOLUL 4 

 (1) Numărul de membri necesar pentru desfăşurarea şedinţelor Consiliului facultăţii 

(cvorumul) este de 2/3 din numărul total al membrilor.  

(2) Membrii Consiliului cadre didactice își vor fixa orarele activităților de predare și cercetare 

astfel încât ele să nu interfereze cu calendarul fixat în prealabil pentru activitățile Consiliului. 

(3) La acumularea unui număr de 3 absențe nemotivate într-un an universitar de la lucrările 

Consiliului, persoana în cauză va primi un avertisment scris din partea Biroului consiliului urmând 

ca la a patra absență nemotivată decanul să înceapă procedura de revocare a membrului Consiliului 

ca sancțiune, pentru motive disciplinare. Revocarea se va realiza prin votul a 2/3 din membrii 

Consiliului. Pentru ocuparea locurilor vacantate se organizează alegeri în acord cu legislaţia în 
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  (4) Motivarea absenţelor se face de către Biroul consiliului facultăţii, în termen de o 

săptămână de la data la care a avut loc şedinţa sau de la încetarea cauzei care a determinat 

neprezentarea la şedinţă, pe baza documentelor/informațiilor justificative. 

 ARTICOLUL 5 

  (1) Prodecanii care nu sunt membri ai Consiliului, sunt invitați permanenți, fără drept de vot, 

la ședințele acestuia. 

(2) Biroul consiliului facultăţii poate invita la şedinţele Consiliului facultăţii persoane care nu 

fac parte din Consiliu. 

 (3) Decanul conduce şedinţele Consiliului facultăţii, iar în absenţa lui sarcina revine unui 

prodecan delegat de către decan.  

(4) Conducătorul şedinţei Consiliului are următoarele atribuţii: 

- Asigură desfăşurarea şedinţei conform ordinii de zi, precum şi respectarea regulamentului în 

timpul şedintelor; 

- Prezintă succint materialele care stau la baza dezbaterii sau pe cele care se adresează cadrelor 

didactice şi studenţilor facultăţii; 

- Acordă cuvântul membrilor Consiliului şi cheamă la ordine membrii Consiliului care perturbă 

desfăşurarea dezbaterilor, asigurând astfel desfăşurarea în mod ordonat şi limitat în timp a 

luărilor de cuvânt; 

- Poate solicita încheierea dezbaterilor unei probleme puse în discuţie. Cererea de încheiere a 

dezbaterilor se aprobă cu 2/3 din numărul membrilor prezenţi la momentul respectiv. 

- Supune la vot alternativele de decizie şi anunţă rezultatul votului. 

ARTICOLUL 6 

 (1) Votul unui membru al Consiliului este personal şi poate fi deschis sau secret, conform 

prevederilor legislaţiei în vigoare şi Cartei UBB.  

  (2) Votul deschis se exprimă prin ridicarea mâinii. Pentru votul secret buletinul de vot se 

introduce în urnă; la numărarea voturilor nu se iau în considerare acele buletine de vot în care nu a 

fost exprimată opţiunea. 

  (3) În cazurile excepționale, în care se impune luarea unei hotărâri urgente, decanul poate 

solicita consultarea și luarea unei decizii prin vot electronic. Votul este valid dacă 2/3 din membrii 
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 ARTICOLUL 7 

  (1) Orice hotărâre sau alte acte şi propuneri (exceptând cele legate de un proces de alegeri) 

se adoptă cu votul majorității simple a membrilor Consiliului prezenţi la momentul votării, în 

condiţiile existenţei cvorumului stabilit prin Articolul 4 al prezentului Regulament. 

 (2) Hotărârile sau alte acte supuse votului anterior al membrilor Consiliului şi care au fost 

respinse pot fi readuse în discuţie în şedinţele Consiliului, doar dacă apar elemente noi sau au existat 

vicii de procedură. Este necesară includerea lor pe ordinea de zi, pentru rediscutare. 

 (3) Pentru operativitate, hotărârile Consiliului pot fi luate şi prin consens. În lipsa 

consensului, se va solicita automat votul deschis. Procedura prin consens nu poate înlocui votul 

secret. 

ARTICOLUL 8 

(1) Calitatea de membru al Consiliului facultăţii se pierde prin:  

- demisie din Consiliului facultăţii;  

- la pierderea calității de angajat sau student al Facultății de Fizică prin transfer, desfacerea 

contractului de muncă, pensionare, deces etc.; 

- studenţii anilor terminali sunt membri ai Consiliului până la data de 30 iunie, inclusiv; 

- absenţe nemotivate, conform Art. 4 paragraful (3);  

- acţiuni care contravin prevederilor Cartei UBB şi regulamentelor interne în vigoare.  

(2) Pentru ocuparea locurilor vacantate se organizează alegeri în acord cu legislaţia în 

vigoare. 

ARTICOLUL 9 

(1) Pe lângă Consiliu funcţionează comisii de specialitate. Numărul, componenţa şi atribuțiile 

acestor comisii se stabilesc la începutul mandatului. 

 (2)  Activitatea fiecărei comisii este coordonată de un preşedinte, membru al Consiliului. 

Decanul are obligația de a coordona activitatea președinților comisiilor.  

ARTICOLUL 10 

  Prezentul regulament se poate modifica numai la începutul mandatului sau la începutul anului 

universitar prin votul majorității celor prezenți la ședința  Consiliului legal constituită. 

Forma prezentă, cu modificări și revizuiri,  a fost aprobată în ședința Consiliului Facultății de 

Fizică din data de 15.10.2019. 
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Decan, 

Prof.dr. Ladislau NAGY 
 

         

 

 

 


