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DE FUNCTIONARE AL CONSILTULUT FACULTAIU Un

$TIINTA $I TEHNOLOGIA ALIMENTELOR

E CONSILIULUI FACULTATII

Art. (1). tiul facult5gii reprezinti structura de conducere cu rol decisional gi deliberativ a

facult[1ii care controlul asupra activitdtii Directorilor de Departament, Decanului gi Prodecanilor.

(2) Consiliul F ii de Stiin{a gi Tehnologia Alimenetelor organizeazd gi conduce intreaga activitate din

cadrul facult[1ii

USAMV Cluj-N

baza Regulamentului propriu, adoptat in concordant5 cu legisla{ia in vigoare gi Carta

(3) Consiliul F i este prezidat de Decan,in calitate de Pregedinte al consiliului, gi se intrunegte in

convocarea decanului sau la cererea a cel putin l/3 dinsesiune ordinar5

numdrul membri

i in sesiuni extraordinare. la

Consiliului.

(4) $edinfele ordi sunt anun{ate cu cel pu{in doud zile inainte, prin convocator, cu precizarea ordinii de

zi gi difuzarea supuse dezbaterii.

{rt.2. iliul facultElii are competen{e in virtutea autonomiei universitare, legislafiei in vigoare qi

Cartei USAMV C Napoca.

a) aprobd

b) aprobd

c) aprobd

propunerea Decanului, structura, organizarca gi activitatea facultii{ii;

le de studii ale FSTA:

I anual al decanului;

d) cifrele de gcolarizare pe programe de studii licen[d gi master; propune grupele de

programe de studii;

taxele de studiu pentru fiecare an universitar;

studenti

e) avi



modalitEli

valideazd

infiin{area laboratoarelor gi centrelor de cercetare din cadrul FSTA; stabilegte

de func{ionare ale acestor unit6li; aprobd personalul de cercetare gi gradele gtiinlifice;

i unitililor de cercetare desemnali; iniliazd gi promoveazil activitfiti aducdtoare de

venituri tare gi controleazd modul de utilizare a fondurilor;

e) avi statele de func[ii pentru personalul didactic sau de cercetare;

scoaterea la concurs a posturilor didactice, confirm[ comisiile de concurs qi avizeazdf) avi

rapoartele concurs pentru ocuparea posturilor didactice;

propunerile de prelungire a activitdtii didactice qi de cercetare pentru posturile pec) av

perioadl determ ; avizeazdpropunerile de cadre didactice asociate gi invitate;

d) strategia cooperdrii academice qi gtiinlifice interne gi internalionale gi stabileqte

acorduri de

h) iniliazd pentru acordarea titlului de ,,Doctor Honoris Causa", Senator de onoare al

Universitdlii sau bru de onoare al Consiliului FacultE{ii;

i) anual activitatea facultiitii, departamentelor, unitdlilor de cercetare, a personalului

didactic Ai de pebazacriteriilor stabilite de Conducerea USAMV sau a FSTA;

j) dacd cazul, ini\iazd sau avizeaz[ propuneri de sancfionare, cu respectarea Contractului

Colectiv de gi a legislatiei muncii, a cadrelor didactice gi de cercetare; conform Cartei USAMV,

Consiliul facultili propune, la solicitarea intemeiat[ a departamentelor, ridicarea calitltii de cadru didactic.

alte atribufii care ii revin din reglementlrile legale, hotirAte de Senatul USAMV 9ik) exe

Art. 3. iul facultaliivalideazd directorii de departament gi ai unitiililor de cercetare, alegi de

departamente sau ile de cercetare. Consiliul facultE{ii poate propune Senatului, cu acordul scris al cel

pulin 2/3 din m

solicitarea a2l3

de Director de

l/3 dinmembrii

ai cadrelor didac

din Cluj-Napoca

ORGAIIZAREA, FUNCTTONAREA $r COMTSTILE DE LUCRU

ALE CONSILruLUI FACULTATII

tur.4. (1) liul Facultdlii este organul de conducere al facultiJii, format din reprezentantii alegi

brii facultE{ii, destituirea decanului sau a prodecanului pentru motive intemeiate. La

membrii departamentelor Consiliul facultillii poate propune Senatului ridicarea calitlfii

rfiloot. Consiliul poate decide ridicarea calitftii unui membru la propunerea a cel pu{in

liului Facult[tii ti cu votul a2/3 dinmembrii consiliului.

cercetatorilor gi studen{ilor. Consiliul Faculti{ii de Stiinta si Tehnologia Alimentelor

compus din maximumTlYo cadre didacice gi minimumZlo/o studenfi. Departamentele

Consiliul facultalii propo(ional cu numdrul de membrii votan{i din totalul cadrelorsunt reprezentate



aslgura

prezenti, dace

gi se exprim6 in

(2) La

explicdndu-se

reprezentantul

conform legii,

problemelor

asigurd gi

luturor com

universitate.

master ale

Facultdlii.

individuale.

care nu-gi dau precum gi numele membrilor care nu au participat la elaborarea deciziilor.

didactice titulare in FSTA. Decanul, prodecanii gi directorii de departament sunt membrii de drept care

operativ[ a FSTA. Hotdrdrile Consiliului se adoptii cu majoritatea voturilor membrilor

lor reprezinti cel putin 213 dintotalul membrilor. Votul consilierilor este individual

Consiliului, in general in mod deschis.

rea pregedintelui sau a consilierilor, Consiliul poate hot[ri gi aplicarea votului secret,

de vot gi stabilindu-se comisia de numdrare a voturilor.

(3) La gedi le consiliului facultltii este invitat reprezentatul FSTA al sindicatului USAMV-CN si

a coordonatorului i de studiu invatamat la distanta.

Art. 5. de organizare a Consiliului Facultiilii cuprinde: Biroul

Consiliului FSTA.

Art. 6. ( ) Biroul Consiliului Facultii{ii este compus din: decan, prodecani, directori de

departamente. La inlele de birou gi consiliu participd qi secretara facultdlii, iar la gedin{ele de consiliu

al sindicatulu si al invatamantului la distanta insd ftrd drept de vot. Pregedintele

Biroului gi Consililui Facultiilii este decanul.

(2) Bi i Consiliului Facultdlii are urmltoarele atribulii: aplicd hotdrdrile Consiliului de

administratie, ale lui gi ale Consiliului Facultdlii gi adoptd decizii in probleme curente; administreazI,

ile de inv6{dmdnt gi patrimonial aparfindtor; organizeazd, controleazd gi ia mdsuri pentru

desfrqurarea in

Cluj-Napoca gi

condilii a procesului de inv6(6mdnt; urmdreqte aplicarea prevederilor Cartei USAMV

Regulamentelor in vigoare, referitoare la activitatea facultalii; urm6regte solufionarea

ionale gi sociale ale studenlilor; avizeazl planurile de invdfdmdnt, statele de funcfii ale

personalului di ic, de cercetare gi tehnico-administrativ, scoaterea la concurs a posturilor didactice;

sau internafiona

cooperarea cu alte facultiili, unitdfi de cercetare, agenti economici gi alte institutii interne

coordoneazd gi controleazd activitatea secretariatului facultilii; urm[regte exercitarea

de iniliativd gi decizie a facultElii; propune acordarea gradaJiilor gi salariilor de merit,

a premiilor, asigu pregdtirea publicatiilor gi manifestdrilor gtiinfifice ale facultdtii; exercit6 toate atribufiile

prevederile legale, Carta USAMV Cluj-Napoca, hot[rdrile la nivel de facultate gi

ArI. 7. isiile de lucru ale consiliului au urmdtoarele atribu{ii: elaboreaz6 rapoarte referitoare la

analizele intrepri ; elaboreaz6 sau avizeazd propunerile de regulamente, programe noi de licenfE sau

i; indeplinesc orice alte atribulii, din domeniile de competen{5, stabilite de cltre Consiliul

le comisiilor consiliului se desftqoar6 prin int6lniri de lucru, analize gi activit5fi

sunt prezenli 2/3

de vedere ale comisiei se adoptd cu majoritatea voturilor membrilor prezen{i, dacl

numlrul membrilor comisiei, gi vor cuprinde inclusiv opiniile membrilor din comisie

care rl revrn prl



interes major

de munc6,

asigurat[ de

alimentelor,

Materialele com lor sunt prezentate in Biroul Consiliului gi/sau in Consiliul Facultd{ii de c[tre un raportor

desemnat de comi

Art.8. isiile de lucru ale Consiliului FSTA sunt:

[. ComisiaAcademicd

pentru Dezvoltare $tiintific[, Relafii internationale gi Imagine.

III. Comi pentru Probleme Administrative, Sociale gi StudenJegti

Fiecare isie este condusl de cdtre un pregedinte ales dintre membrii Biroului Consiliului sau

Consiliului Facul Pe l0ngd comisiile permanente, funcfioneaza comisiile speciale (comisia burse, etc.)

sau cu cataclfrr (comisia de admitere, de frnalizare a studiilor, de cazare etc.), a cdror componenf6

este aprobatE in

USAMV. Pentru

calitilii (RACF),

numegte un cadru

iliul facultii{ii gi a c[ror activitate este reglementat5 prin metodologii interne ale

calit6fii educaliei, la nivelul facult[tii este numit un responsabil cu asigurarea

face parte gi din comisia DAC pe universitate, iar la nivelul fiecdrui departament se

tic responsabil cu asigurarea calitii{ii (RACD).

Art. 9. Me i Consiliului Facult5lii au urmdtoarele atribu{ii gi drepturi: sd participe la qedintele

Consiliului gi ale

in Consiliu cdt gi

ilor din care fac parte; sd participe la discutarea problemelor gi luarea deciziilor atAt

comisiile din care fac parte; sd participe la activitatea comisiilor speciale gi sd reprezinte

Consiliul cdnd au desemnafi in acest scop; sd propund Consiliului luarea in discutie a unor probleme de

facultate; s[ solicite convocarea, in condiliile prezentului Regulament, a Consiliului in

gedinli extraordi 16; sd interpeleze preqedintele Consiliului sau pregedinfii Comisiilor de lucru cu

probleme referi

al Consiliului F

la activitdlile din facultate sau in vederea imbundtiitirii acestora. Calitatea de membru

i se poate pierde prin: demisie, absolvirea facultiifi, transfer, desfacerea contractului

absen{a nemotivatd la mai mult de doud gedinfe consecutive sau trei gedinte pe

parcursul unui an

ca unnare a unor

iversitar. Se considerd motivate absen{ele anunfate in prealabil pregedintelui consiliului,

i oficiale sau in caz de boal6. inlocuirea membrilor Consiliului Facultiitii va fi

ivele din care provin, potrivit metodologiei care a stat la baza alegerilor. Hot5rdrile

Consiliului sunt

Consiliului sunt

in procese verbale de cdtre secretara facultdfii. Procesele verbale ale gedinfelor

icate pe pagina de internet a facultilii.

a fost discutat gi aprobat de c[tre Consiliul Facultdlii de Stiinta si Tehnologia

nd funcfional din data de 04.07.2018

SIIULUI FACULTATII

C A N .

Tofand


