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CAP.I    PRINCIPII GENERALE 

 
Art. l Regulamentul de organizare şi funcţionare a facultăţilor Universităţii Ecologice din 

Bucureşti cuprinde principiile şi normele generale după care îşi desfăşoară activitatea personalul 
didactic şi de cercetare, studenţii, drepturile şi obligaţiile ce le revin conform reglementărilor din 
învăţământul superior şi  Cartei universitare. 

Art. 2 (1) Facultatea este unitatea funcţională de bază care elaborează şi gestionează 
programele de studii. Facultatea corespunde unuia sau mai multor domenii ale ştiinţei, culturii sau 
sportului. 

(2) Facultăţile se organizează cu aprobarea Consiliului de administraţie al universităţii în 
scopul asigurării suportului logistic adecvat al tuturor activităţilor pe linie didactică şi de cercetare 
ştiinţifică. 

(3) Facultăţile se înfiinţează, se organizează sau se desfiinţează la propunerea Senatului 
universitar, cu aprobarea Consiliului de administraţie, după evaluarea ARACIS şi prin Hotărâre a 
Guvernului privind structura instituţiilor de învăţământ superior, iniţiată de Ministerul Educaţiei 
Naţionale. 

Art. 3 Facultatea îşi desfăşoară activitatea în baza următoarelor acte normative: 
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare; 
- Legea privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare; 
- OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 
- Legea nr.282/2003 privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din Bucureşti; 
- Legea privind organizarea studiilor universitare; 
- Hotărâri  de  Guvern  privind  organizarea  şi  desfăşurarea studiilor universitare de licenţă 

şi masterat; 
- Ordine ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; 
- Carta Universităţii Ecologice din Bucureşti. 
Art. 4 Facultatea se conduce după principiul autonomiei universitare în ceea ce priveşte: 
- Stabilirea Programului strategic şi a Planului anual de desfăşurare a activităţilor; 
- Elaborarea planului de învăţământ şi a planului de cercetare ştiinţifică; Alegerea organelor 

de conducere academică; 
- Selecţionarea, promovarea şi perfecţionarea personalului didactic şi de cercetare; 
- Desfăşurarea examenelor de admitere, licenţă, masterat conform metodologiilor aprobate 

de senatul universitar; 
- Planificarea şi desfăşurarea examenelor semestriale şi a reexaminărilor; 
- Stabilirea standardelor de evaluare şi modului de evaluare a cadrelor didactice şi de 

cercetare: 
- Valorificarea, prin mijloace legale, în ţară şi în străinătate, a rezultatelor cercetării 

ştiinţifice; 
- Stabilirea, pe baza Regulamentului de acordare a burselor, criterii specifice de acordare a 

burselor de performanţă şi de merit. 
Art. 5. Facultatea poate include unul sau mai multe departamente şi extensii universitare, care 

sunt responsabile de punerea în aplicare a planurilor de învăţământ ale diferitelor programe de 
studii, pe cicluri de studii universitare. 

Art. 6 Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură producerea, 
transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate. 

Un departament poate avea în componenţă colective sau laboratoare de cercetare, şcoală 
postuniversitară sau extensii universitare. Departamentul se organizează, se divizează, se comasează 
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sau se desfiinţează din iniţiativa senatului universitar, la propunerea Consiliului facultăţii în care 
funcţionează şi cu aprobarea Consiliului de administraţie.  

Departamentul cuprinde personalul didactic dintr-o familie de discipline şi, după caz, personal 
de cercetare şi didactic auxiliar. 

Art. 7 Departamentele se organizează pe discipline înrudite. Statul unui departament între 15 
şi 40 de posturi; în cadrul departamentelor se pot constitui colective conduse de responsabili de 
colective. Desemnarea responsabilului de colectiv se face în adunarea cadrelor didactice, la 
propunerea decanului, prin vot deschis. 

Art. 8 Consiliul facultăţii poate stabili organizarea catedrei în afara limitelor de mai sus, în 
scopul susţinerii unor programe de studii cu specific deosebit. 

Art. 9 Facultatea este condusă de Consiliul facultăţii, constituit din cadre didactice titulare şi 
cercetători ştiinţifici desemnaţi de departamente (75%) şi student (25% din numărul total de 
membrii ai Consiliului facultăţii). 

Consiliul facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al facultăţii. 
Numărul de membrii ai Consiliului fiecărei facultăţi din cadrul UEB se stabileşte, pentru 

fiecare mandat, de senatul universitar, în funcţie de numărul de cadre didactice şi cercetării titulari 
şi numărul de studenţi înmatriculaţi. 

Art. 10 În cadrul Consiliului facultăţii funcţionează următoarele comisii: comisia de strategie; 
comisia de metodică şi perfecţionare didactică; comisia de cercetare ştiinţifică: comisia pentru 
programe de studii; comisia de etică universitară; comisia de asigurare şi evaluare a calităţii. În 
cazul departamentelor independente se constituie un Consiliu director condus de un director. 

Art. 11 Consiliul facultăţii (director) se întruneşte trimestrial şi ori de cate ori este necesar. 
Şedinţele sunt convocate de decani (directori) şi se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor; 
hotărârile se adoptă în prezenţa majorităţii membrilor, cu majoritatea simplă din numărul total al 
membrilor Consiliului. În caz de paritate este decisiv votul decanului (directorului). Secretarul şef 
sau secretarul facultăţii (departamentului) va consemna într-un registru de procese-verbale discuţiile 
şi hotărârile adoptate în şedinţele Consiliului facultăţii (departamentului). 

Art. 12 În perioada dintre întrunirile Consiliului facultăţii conducerea operativă se asigura de 
decan, directorii de departamentelor şi un reprezentant al studenţilor. 

Art. 13. Consiliul facultăţii are următoarele competenţe:  
- aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii; 
- aprobă organizarea programelor de studii gestionate de facultate; 
- controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea 

generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii profesionale la nivelul facultăţii; 
- elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al facultăţii şi îl propune spre aprobare 

senatului universitar; 
- aprobă planul operaţional cu activităţile facultăţii; 
- coordonează elaborarea rapoartelor de autoevaluare în vederea obţinerii autorizaţiei 

provizorii de funcţionare, acreditării sau cu ocazia evaluării periodice a programelor de studii; 
- avizează statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare elaborate de departamente 

şi le supune spre analiză senatului universitar; 
- aprobă, la propunerea departamentelor, comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor 

didactice şi de cercetare vacante; 
- validează rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice de cercetare vacante 

organizate de departamente; 
- organizează activitate de evaluare a cadrelor didactice şi de cercetare; 
- propune senatului universitar comisiile de finalizare a studiilor; 
- propune senatului încetarea sau prelungirea activităţii unor cadre didactice care au împlinit 

vârsta de pensionare în condiţiile legii; 
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- analizează propunerile departamentelor de angajare pe perioadă determinată a personalului 
didactic de cercetare asociat şi le propune spre aprobare senatului universitar; 

- organizează, cu aprobarea Consiliului de administraţie, concursuri pentru angajarea 
personalului didactic  şi de cercetare auxiliare şi nedidactic, potrivit legii. 

- propune anual senatului cifra de şcolarizare pe cicluri de pregătire universitară, programe de 
studii şi forme de învăţământ, ţinând cont de cifra de şcolarizare aprobată şi de asigurarea 
standardelor de calitate; 

- controlează activitatea de consiliere în cariera de tutoriat; 
- colaborează cu Departamentul de ID – IFR pentru desfăşurarea activităţilor didactice şi 

coordonează elaborarea suporturilor de curs în format specific acestor forme de învăţământ; 
- organizează activitatea de practică profesională a studenţilor; 
- selecţionează studenţii în vederea participării la programele europene de mobilităţi; 
- organizează sesiunile de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice, cercetătorilor, 

studenţilor şi absolvenţilor; 
- verifică aducerea la îndeplinire de către personalul facultăţilor a hotărârilor Consiliului de 

administraţie şi Senatului universitar. 
Art. 14. Decanul reprezintă facultatea în relaţia cu conducerea universităţii şi alte structuri şi 

răspunde de managementul tuturor activităţilor care se desfăşoară pe linie academică, cercetare 
ştiinţifică, de evaluare şi asigurare a calităţii şi de gestionare a documentelor de evidenţă a 
studenţilor şi a rezultatelor evaluării acestora. 

Decanul facultăţii are următoarele atribuţii: 
- conduce, în calitate de preşedinte, şedinţele consiliului facultăţii; 
- elaborează strategia de dezvoltare a facultăţii pe perioada mandatului; 
- aplică, la nivelul facultăţii, hotărârile senatului, ale consiliului de administraţie şi dispoziţiile 

rectorului; 
- stabileşte atribuţiile prodecanilor şi ale structurilor din subordine; 
- conduce, de regulă, în calitate de preşedinte, comisiile de licenţă; 
- semnează actele de studii: diplome, suplimente la diplome, adeverinţe de absolvire licenţă şi 

master, situaţii şcolare, precum şi alte documente solicitate de studenţi; în acest scop întrebuinţează 
ştampila facultăţii conform prevederilor legale; 

- avizează cererile de transfer ale studenţilor, de reînmatriculare sau de continuare a studiilor; 
coordonează activitatea comisiei facultăţii de recunoaştere parţială sau integrală a unor perioade de 
studii efectuate în străinătate; propune senatului aprobarea cererilor studenţilor de efectuare a doi 
ani de studii într-un singur an universitar, în condiţiile legii; avizează cererile de înscriere a 
studenţilor la examenele de finalizare a studiilor; 

- avizează acordurile de colaborare încheiate cu unele facultăţi similare, din afara facultăţii 
sau cu instituţii de cercetare de profil; 

- semnează, în numele consiliului facultăţii deciziile aprobate, precum şi planurile de 
învăţământ ale diferitelor programe de studii; 

- avizează acordurile încheiate cu alte facultăţi sau cu instituţii de cercetare de profil; 
desemnează în absenţa sa un înlocuitor, în persoana prodecanului sau a unui director de 

departament, după caz, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin. 
Art. 15 Decanul răspunde de activitatea ce o desfăşoară în faţa Preşedintelui universităţii, 

Rectorului, Senatului şi Consiliului facultăţii. 
Art. 16 Prodecanii răspund de unul sau mai multe domenii care privesc activitatea de 

învăţământ, cercetare ştiinţifică, asigurarea şi evaluarea calităţii educaţiei. În această calitate 
coordonează una sau mai multe comisii de specialitate ale Consiliului facultăţii şi asigură 
conducerea curentă pentru domeniile de activitate stabilite de decan. 
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Art. 17 La facultăţile unde, datorită numărului mic de studenţi şi masteranzi nu există 
prodecan, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de o altă persoană numită de decan sau de un director 
de departament. 

Art. 18. Consiliul departamentului reprezintă structura de conducere academică a unui 
departament. El se constituie prin votul universal direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de 
cercetare titulari. Procedura de alegere a consiliului departamentului trebuie să respecte principiul 
reprezentativităţii, astfel încât din respectiva structură de conducere să facă parte personal cu 
diferite funcţii didactice şi de cercetare. 

Art. 19. Competenţele consiliului departamentului sunt următoarele: 
- participă la întocmirea planurilor de învăţământ elaborate de facultate; 
- elaborează anual statul de funcţii didactice şi de cercetare ale departamentului şi le prezintă 

spre avizare consiliului facultăţii; 
- urmăreşte asigurarea calităţii în activitatea didactică şi de cercetare din departamente; 
- efectuează anual evaluarea cadrelor didactice şi de cercetare din departament; 
- organizează activitatea de perfecţionare a pregătirii metodice a cadrelor didactice; 
- elaborează propuneri pentru dezvoltarea şi modernizarea laboratoarelor şi pentru planul de 

tipărituri şi achiziţie de carte şi reviste de specialitate; 
- stabileşte personalul didactic participant la activităţile tutoriale, de coordonare a practicii 

studenţilor şi de orientare în carieră; 
- participa la organizarea sesiunilor de comunicări ştiinţifice ale facultăţii; 
- elaborează propuneri pentru planurile operaţionale şi strategice ale facultăţii; 
- asigură colaborarea cu alte departamente pe linie academică şi de cercetare; 
- evaluează activitatea didactică şi ştiinţifică a cadrelor didactice şi cercetărilor; 
- coordonează evaluarea colegială anuală şi evaluarea semestrială a cadrelor didactice de 

către studenţi; 
- propune scoaterea la concurs a unor posturi didactice vacante şi organizează concursuri, 

consiliului facultăţii, pentru cadre didactice asociate, profesori consultanţi şi prelungirea activităţii 
ca titular a unor cadre didactice care au vârsta de pensionare, în condiţiile legii; 

- propune acordarea titlului de membru de onoare al Senatului; 
- propune încetarea activităţii cadrelor didactice, a cercetătorilor şi a personalului didactic 

auxiliar din catedră; 
- elaborează propuneri pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale didactice şi de 

cercetare, pentru planul de tipărire a cursurilor, manualelor, ghidurilor de laborator şi pentru 
achiziţie de carte şi reviste de specialitate; 

- propune participarea unor cadre la consfătuiri, congrese, simpozioane din ţară şi din 
străinătate. 

Art. 20 Hotărârile consiliului departamentului iau de majoritatea membrilor prezenţi, dacă 
numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor. 

Art. 21. Directorul departamentului are următoarele atribuţii: 
- răspunde de punerea în aplicare a planurilor de învăţământ ale programelor de studii 

organizare în facultate; 
- elaborează statele de funcţii ale cadrelor didactice şi de cercetare din departament; 
- răspunde de managementul cercetării desfăşurate de cadrele didactice şi cercetătorii din 

departament; 
- face propuneri consiliului facultăţii de scoatere la concurs a unor posturi didactice şi de 

cercetare vacante în statul departamentului; 
- organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante; 
- conduce activitatea de evaluare periodică a cadrelor didactice şi cercetătorilor din 

departament, conform procedurilor elaborate de senatul universitar; 
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- aduce la cunoştinţa personalului departamentului deciziile senatului, consiliului de 
administraţie şi consiliului facultăţii şi ia măsuri pentru punerea lor în aplicare; 

- elaborează, după consultarea personalului didactic propuneri pentru structura anului 
universitar şi programului orar al facultăţii; 

- elaborează fişa individuală a postului pentru personalul departamentului; 
- colaborează cu alte departamente pe linia asigurărilor cu cadre didactice în vederea 

desfăşurării programelor de studii ale altor facultăţi; 
- coordonează elaborarea şi aprobă fişele disciplinelor din planurile de învăţământ la care 

participă cadrele didactice ale departamentului; 
- elaborează planul anual cu principalele activităţi ale departamentului pe linie academică şi 

de cercetare; 
- răspunde de asigurarea calităţii activităţilor de învăţământ şi de cercetare desfăşurate în 

departament; 
- propune consiliului facultăţii încetarea activităţii unor cadre didactice din departament care 

au împlinit vârsta de pensionare; 
- propune încadrarea unor cadre didactice asociate, profesori invitaţi sa a unor specialişti 

recunoscuţi în domeniu, precum şi prelungirea activităţii unor cadre didactice şi de cercetare 
pensionate, în condiţiile legii; 

- prezintă consiliului facultăţii, în luna octombrie un raport anual care cuprinde: încadrarea cu 
personal a departamentului; procentul de promovabilitate de disciplinele de care răspunde 
departamentul; asigurarea calităţii activităţilor de învăţământ şi de cercetare; activitatea ştiinţifică 
desfăşurată în departament, respectarea Codului etic profesional de către cadrele didactice şi de 
cercetare din departament. 

Art. 22 Directorul reprezintă departamentul în relaţiile cu Consiliul facultăţii şi alte structuri 
ale universităţii. 

Art. 23 Directorul departamentului răspunde de activitatea sa în faţa decanului, Consiliului 
facultăţii şi a consiliului departamentului. 

 
 

CAP. II   ALEGEREA CONDUCERII ACADEMICE 
 
Art. 24. Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în consiliul facultăţii sunt aleşi prin 

votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate, iar 
reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către studenţii facultăţii. 

Alegerea în structurile şi funcţiile de conducere ale facultăţii se desfăşoară conform 
metodologiei aprobate de senatul universitar. 

Orice discriminare privind alegerea în structurile şi în funcţiile de conducere academică este 
interzisă. 

Art. 25 Funcţiile de conducere de decan, prodecan şi director de departament pot fi ocupate 
de profesori, conferenţiari, sau lectori universitari şi nu se cumulează. 

Funcţiile de conducere academică nu pot fi rezervate, ci doar delegate de Rectorul 
universităţii, la propunerea Senatului. 

Art. 26 Constituirea Consiliului facultăţii (departamentului) se face din reprezentanţii propuşi 
de departamente (unităţi de cercetare); din numărul membrilor Consiliului facultăţii studenţii 
reprezintă un procent de 25%, fiind aleşi în adunările studenţeşti, conform unei metodologii 
aprobate de senatul universitar. 

Art. 27 Funcţiile de conducere de decan, prodecan şi director de departament se aleg prin 
votul secret at membrilor Consiliului facultăţii, respectiv ai departamentului. 
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Art. 28 (1) Mandatul consiliului facultăţii este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al 
consiliului facultăţii, cadru didactic s-au cercetător este de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii succesive 
de două ori. Pentru studenţii membrii ai consiliului facultăţii, durata mandatului este de 2 ani. 

(2) Hotărârile în consiliul facultăţii se iau de majoritatea membrilor prezenţi, dacă numărul 
acestora reprezintă cel puţin 2/3 din totalul consiliului. 

Art. 29 Alegerile în structurile şi funcţiile de conducere se desfăşoară pe baza unei 
Metodologii proprii aprobate de Senatul universitar. 

Art. 30 (1) La cererea a cel puţin 1/3 din membrii Consiliului facultăţii (departamentului) sau 
din colectivul departamentului, persoanele care deţin funcţii de conducere academică pot fi 
solicitate să prezinte rapoarte de activitate în scopul validării / invalidării pe funcţie. 

(2) Numărul maxim de mandate pentru o funcţie de conducere academică este de două. 
Art. 31. Mandatul decanului facultăţii este de 4 ani putând fi reînnoit doar de 2 ori. Mandatul 

directorului departamentului este de 4 ani, putând fi reînnoit o singură dată. 
Art. 32. Decanul poate fi eliberat din funcţie la propunerea senatului pentru neîndeplinirea 

atribuţiilor prevăzute în Carta universitară. 
Directorul departamentului poate fi eliberat din funcţie la propunerea senatului sau a 

consiliului facultăţii. 
Art. 33 (1) În cazul eliberării unui loc în funcţiile de conducere academică senatul (pentru 

decan) şi consiliul facultăţii (pentru directorul de departament) decide asupra unei persoane care să 
preia temporar atribuţiile acestora; în continuare se procedează la alegerea unui nou decan (director 
de departament) conform metodologiei aprobate de senat. Aceeaşi prevedere se aplică şi în situaţia 
descompletării cu mai mult de 1/3 a structurilor de conducere. 

(2) Perioadele de exercitare a funcţiilor de conducere, ca urmare a alegerilor parţiale nu sunt 
luate în considerare pentru număr maxim de mandate, potrivit art. 30(2). 

Art. 34 Ordinea pentru alegerea în organisme de conducere academică este următoarea: 
alegerea decanului, prodecanului, Consiliului facultăţii. 

Art. 35 Alegerea unei persoane în organismele şi în funcţiile de conducere academică se face 
numai cu consimţământul acesteia. 

Art. 36 Toate persoanele cu funcţii de conducere academică pot fi suspendate sau revocate 
din funcţie în cazul neîndeplinirii îndatoririlor din fişa postului, abaterilor grave, în urma demisiei, 
îmbolnăvirilor grave, plecării din ţară sau din alte cauze de forţă majoră. 

 
 

CAP. III  PERSONALUL DIDACTIC ŞI DE CERCETARE 
 
Art. 37 Prin personal didactic şi de cercetare, în sensul legii, se înţelege personalul care 

deţine, în mod legal, unul din titlurile universitare sau de cercetare prevăzute de lege, care aparţine 
instituţiei de învăţământ superior şi care desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare. 

Art. 38 În politica de selecţie şi promovare a cadrelor didactice şi de cercetare se aplică 
principiul competenţei profesionale şi ştiinţifice, integrităţii morale şi loialităţii. 

Art. 39   Prin personal didactic titular se înţelege personalul didactic care ocupă o funcţie 
didactică în departament, obţinută prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, precum şi personalul 
cu post rezervat. Cadrele didactice şi de cercetare angajate pe o perioadă determinată au statut de 
cadre didactice şi de cercetare asociate. 

Art. 40 Funcţiile didactice sunt cele prevăzute la art. 285 (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 41 În raport cu necesităţile academice proprii, senatul universitar poate aproba, la 
propunerea facultăţii, invitarea în cadrul instituţiei de învăţământ superior a unor cadre didactice 
universitare şi a altor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară şi din străinătate, în 
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calitate de cadre didactice universitare asociate invitate. 
Art. 42 Personalul didactic propriu desfăşoară şi activitate de cercetare ştiinţifică, potrivit 

specificului. 
Art. 43 Activitatea de cercetare din cadrul facultăţii se desfăşoară în cadrul colectivelor de 

cercetare înfiinţate prin decizia senatului. În aceste centre pot fi încadraţi pe posturi distincte şi 
personal de cercetare ştiinţifică, cu norma de bază sau asociat. 

Art. 44 (1) Funcţiile didactice în Universitatea Ecologică din Bucureşti se ocupă prin concurs, 
organizat şi validat la nivelul instituţiei. 

(2) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante are un caracter deschis. La concurs 
se poate prezenta orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute în Legea educaţiei naţionale, 
Hotărâri ale guvernului privind ocuparea funcţiilor vacante din învăţământul superior şi 
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice 
din Universitatea Ecologică din Bucureşti. 

Art. 45 (1) Comisiile de concurs sunt formate din personal didactic titular în universitate şi, în 
unele cazuri, din alte instituţii de învăţământ superior acreditate, numărul minim de membrii fiind 
de 5. Preşedintele comisiei se numeşte din membrii desemnaţi, în persoana celui cu gradul didactic 
cel mai mare, cu cea mai mare vechime a gradului didactic respectiv şi cu experienţă didactică cea 
mai mare. 

(2) Comisiile de concurs pentru conferenţiar şi profesori se aprobă de Senat, la propunerea 
consiliului facultăţii. 

Art. 46 Anunţarea publică a tuturor posturilor scose la concurs, însoţită de programa analitică 
aferentă se publică pe site-ul facultăţii, cu cel puţin două luni înainte de concurs. 

Publicarea posturilor scoase la concurs se face şi pe site-ul specializat administrat de MECTS. 
(2) Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării postului în 

Monitorul Oficial de către MECTS. 
Art. 47 Conţinutul probelor de concurs este stabilit de către comisia de concurs. Tematica 

probelor de concurs, metodologia şi programul desfăşurării acestuia se pun la dispoziţia candidaţilor 
odată cu înscrierea la concurs. 

Art. 48 (1) Rezultatele concursului se aduc la cunoştinţă prin afişare la sediul universităţii şi 
pe site-ul acesteia. 

(2) Eventualele contestaţii se adresează în termen de cel mult 10 zile de la data publicării 
rezultatelor concursului şi se soluţionează în cel mult 30 de zile de la data expirării termenului de 
contestaţie. 

(3) În cazul în care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat, cu 
respectarea procedurii complete, potrivit legii. 

(4) Atât validarea rezultatelor iniţiate cât şi hotărârile comisiilor de contestaţie se aprobă în 
Senat. 

Art. 49 Personalul didactic şi de cercetare se pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani. 
În cazul în care universitatea nu poate acoperi normele cu titulari, poate hotărî menţinerea 

calităţii de titulari în învăţământ şi/sau în cercetare, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din 
această calitate, pe baza evaluării anuale a performanţelor academice, după o metodologie stabilită 
de senat. 

Art. 50 Norma didactică ale personalul didactic sunt precizate în statele de funcţiuni ale 
catedrelor şi în fişa postului. 

În cadrul obligaţiilor şi răspunderilor publice de natură profesională, materială şi morală, 
cadrele didactice trebuie să respecte toate prevederile legale referitoare la viaţa comunităţii 
universitare, să respecte şi să ajute colegii şi să participe la viaţa socială şi publică în propriu interes 
şi/sau în interes general şi în beneficiul facultăţii şi universităţii. 
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Art. 51 (1) Neîndeplinirea din culpă sau din rea credinţă a unor îndatoriri profesionale sau 
încălcarea normelor de conduită prevăzute în Codul etic al universităţii de către personalul facultăţii 
se sancţionează administrativ, conform prevederilor din Carta universitară. 

(2) Punerea in aplicare a unei sancţiuni reprezintă, după caz, un drept al directorului de 
departament şi al decanului (directorului). Sancţiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea 
cercetării faptelor de către Comisia de etică a Senatului universitar. 

(3) Propunerea de sancţionare poate fi contestată la Comisia de etică în termen de 5 zile. 
(4) Hotărârea definitivă de sancţionare a personalului didactic sau de conducere aparţine 

Consiliului facultăţii. 
Art. 52 Neîndeplinirea sarcinilor profesionale de către cadrele didactice asociate poate atrage 

măsura încetării relaţiilor de muncă. Această măsură se aplică la propunerea directorului de 
departament, cu avizul decanului şi se va comunica în scris celor în cauză, sub semnătura rectorului 
universităţii. 

Art. 53 Personalul de cercetare poate fi propus pentru sancţionare de către şefii structurilor 
(departament, facultate, centru de cercetare). 

 
 

CAP. IV   ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 
Art. 54 (1) În cadrul facultăţii sunt organizate studii de licenţă sau master prin cursuri cu 

frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă, în funcţie de domeniu şi specializări, 
aprobate sau autorizate prin Hotărâri ale Guvernului României, precum şi cursuri de masterat sau 
doctorat care se desfăşoară cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Cursurile se desfăşoară atât pentru studenţii români cât şi pentru studenţi străini, absolvenţi de 
liceu, cu diplomă de bacalaureat (echivalentă). 

(2) Durata studiilor de licenţă este de 3 sau 4 ani (180 sau 240 credite), iar a studenţilor de 
master 2-4 semestre (90-120 credite), funcţie de domeniu şi de specializare, pentru toate formele de 
învăţământ în conformitate cu Legea privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare şi 
Hotărâri ale Guvernului. 

Art. 55 (1) Organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ are la bază conceptele de 
stabilire a unui calendar, a procedeelor utilizate, precum şi a conţinutului procesului didactic 
determinat de planurile de învăţământ şi programele analitice (fişele disciplinelor). 

(2) Anul universitar începe, de regulă, la 1 octombrie şi se termină la 30 septembrie în anul 
calendaristic următor. Fiecare an universitar cuprinde 2 semestre, de regulă de 14 săptămâni, cu 
excepţia ultimului semestru care poate fi redus la 10-12 săptămâni. 

La sfârşitul fiecărui semestru se planifică o sesiune normală de examen; în luna septembrie se 
desfăşoară o sesiune de restanţe. 

Cu aprobarea Senatului universitar, la propunerea Consiliului facultăţii, se poate planifica şi o 
sesiune de reexaminare în luna octombrie. 

Art. 56 Condiţiile de admitere în facultate (pe specializări), în fiecare ciclu de pregătire 
universitară, cele de desfăşurare şi promovare a diferitelor tipuri de examene de semestru, de licenţă 
(diplomă) sau de disertaţie, condiţiile de promovare dintr-un an (semestru de studii în cazul 
masteratelor) în altul sunt precizate în regulamente şi metodologii specifice aprobate de senatul 
universitar. 

Art. 57 Formaţiile de studiu sunt grupa (respectiv subgrupa, pentru activităţile specifice de 
laborator), seria şi anul de studii, a cărui mărime respectă standardele naţionale. Limitele maxime şi 
minime ale formaţiilor de studiu (la curs, seminar şi lucrări practice) sunt cele stabilite de Senat. 
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Art. 58 (1) Activitatea didactică se desfăşoară în concordanţă cu planurile de învăţământ ale 
facultăţilor (specializărilor, departamentelor). Planurile de învăţământ se elaborează de facultăţi şi 
se aprobă de Senat. 

Planurile de învăţământ conţin discipline fundamentale de specialitate şi complementare; 
procentele cu care aceste discipline se regăsesc în plan se stabilesc prin criteriile ARACIS. 

Din punct de vedere al modului lor de parcurgere disciplinele pot fi prevăzute în plan şi 
modular, ca un pachet de discipline. 

(3) Disciplinele de specialitate, opţionale sau facultative pot fi prevăzute în plan şi modular, 
ca un pachet de discipline. În acest mod se poate oferi studenţilor posibilitatea alegerii unui anumit 
traseu dintr-un program de studiu. 

(4) În planurile de învăţământ se prevăd stagii de practică, de regulă începând cu anul doi de 
studii. Aceste stagii se pot planifica pe o perioadă compactă sau o zi pe săptămână. 

(5) În ultimul semestru se va planifica o perioadă de 3-4 săptămâni pentru finalizarea lucrării 
de licenţă (diplomă, disertaţie). 

Art. 59 (1) Pentru fiecare disciplină cadrul didactic titular elaborează programa analitică (fişa 
disciplinei). Conţinutul programei analitice trebuie să corespundă informaţiilor ştiinţifice 
fundamentale, de specializare sau complementare, specifice disciplinei respective. 

(2) Programele analitice (fişele disciplinelor) se aprobă pentru ciclul licenţă de directorul de 
departament iar pentru ciclul masterat de directorul de program de studiu. 

Art. 60 Anual planurile de învăţământ şi programele analitice (fişele disciplinelor) sunt 
monitorizate şi evaluate de Comisia pentru asigurarea calităţii din facultate. 

Art. 61 Programul individual de pregătire a studenţilor este asigurat prin suporturi de curs sub 
formă scrisă sau electronică. 

Art. 62 Finalizarea studiilor în diferite cicluri de pregătire universitara se face prin examen de 
licenţă (diplomă) / disertaţie, conform metodologiei-cadru elaborată de Ministerul Educaţiei, 
Tineretului, Cercetării şi Sportului, precum şi a Metodologiei proprii aprobate de Senat. 

Finalizarea studiilor la Departamentul pentru pregătirea personalului didactic se face printr-un 
examen final susţinut pentru fiecare nivel parcurs, conform Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acestui departament. 

Art. 63 (1) Absolvenţii care au promovat examenul final primesc Diploma de licenţă (inginer, 
master), însoţită de un Supliment de diplomă; absolvenţii cursurilor Departamentului de pregătire a 
personalului didactic primesc, pentru fiecare nivel parcurs Certificat de absolvire însoţit de Foaie 
matricolă. 

(2) Absolvenţii care nu au promovat examenul de licenţă primesc, la cerere, un Certificat de 
absolvire a învăţământului de lungă durată, fără examen de licenţă, însoţit de o foaie matricolă. 

 
 

CAP. V    ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
 
Art. 64 Activitatea de cercetare ştiinţifică din facultate se desfăşoară de cadre didactice, 

cercetători şi studenţi, în baza Regulamentului de desfăşurare a cercetării ştiinţifice în Universitatea 
Ecologică din Bucureşti. Activitatea de cercetare ştiinţifică a facultăţii este organizată şi se 
desfăşoară sub directa coordonare a Comisiei de cercetare ştiinţifică a facultăţii, al cărui principal 
atribut este elaborarea Planului anual de cercetare ştiinţifică al facultăţii. 

Art. 65 (1) Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în cadrul departamentelor, în 
cercuri ştiinţifice sau în colective şi centre de cercetare. 

(2) Fiecare cadru didactic lucrează la una sau mai multe teme de cercetare. În funcţie de 
specificul şi amploarea temei de cercetare, cadrul didactic îşi poate desfăşura activitatea în mod 
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(3) La fiecare facultate sau specializare se organizează anual sesiuni de comunicări ştiinţifice 
ale cadrelor didactice şi studenţilor la care pot participa şi cadre didactice şi cercetători din alte 
instituţii de învăţământ şi de cercetare. 

Art. 64 Rezultatele cercetării proprii efectuate în cadrul facultăţii, pot fi diseminate prin 
articole publicate în reviste de specialitate din ţară sau din străinătate, prin comunicări la manifestări 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale, elaborarea de studii, monografii şi tratate, consultanţă 
ştiinţifică şi tehnică, precum şi prin alte modalităţi. 

Art. 65 Promovarea în funcţie a cadrelor didactice şi cercetătorilor, precum, şi ocuparea 
posturilor didactice este condiţionată şi de performanţele realizate în activitatea de cercetare 
ştiinţifică, concretizată prin comunicări şi lucrări ştiinţifice publicate, monografii şi tratate editate, 
rapoarte de cercetare (la contracte), rapoarte de expertiză, de consultanţă, etc. 

 
 

CAP. VI   STUDENŢII 
 
Art. 66 Activitatea profesională a studenţilor, drepturile şi obligaţiile acestora sunt prevăzute 

în Carta universitară şi în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor Universităţii 
Ecologice din Bucureşti. 

În urma admiterii şi înmatriculării în facultate, toţi participanţii la diferite programe de studii 
universitare sunt obligaţi să respecte toate prevederile documentelor sus amintite precum şi alte 
hotărâri adoptate de Consiliul de administraţie, Senat şi Consiliul facultăţii. 

Art. 67 (1) Admiterea studenţilor în facultate este total nediscriminatorie; aceasta se face în 
conformitate cu criteriile generate prevăzute în ordinele ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 
şi sportului, în Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în universitate aprobată de 
Senat. 

 (2) La concursul de admitere la ciclul licenţă pot participa absolvenţi de liceu cu Diplomă de 
bacalaureat, cetăţeni români sau străini. Pentru cetăţenii străini, cu excepţia cetăţenilor statelor 
membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai 
Confederaţiei Elveţiene este necesar să se obţină avizul Ministerului Educaţiei, Tineretului, 
Cercetării şi Sportului. 

Art.  68 Consiliul facultăţii propune spre aprobare Senatului comisia de admitere, care are 
misiunea de a organiza înscrierea, testarea şi examinarea candidaţilor. 

Perioada de înscriere şi admitere, numărul de locuri pe facultate (specializare) şi forme de 
învăţământ sunt propuse anual de Consiliul facultăţii şi aprobate de Senat. Informaţiile utile 
candidaţilor în legătură cu organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se afişează pe site-ul 
universităţii şi la avizierele facultăţilor. 

Art. 69 Candidatul înscris în primul an de studii (în primul semestru al ciclului universitar de 
masterat) va primi un carnet de student care se avizează anual şi care îi permite accesul în campusul 
universitar şi în bibliotecă. 

Art. 70 Structura anului universitar, programul orar pe semestre şi săptămâni, precum şi alte 
activităţi desfăşurate conform planului de învăţământ sau planului de activităţi al facultăţii 
(departamentului) vor fi aduse la cunoştinţa publică prin afişare pe adresa facultăţii şi la aviziere. 

Art. 71 Promovarea tuturor examenelor sau realizarea numărului de credite necesar este 
obligatoriu şi condiţionează înscrierea în anul universitar următor. Nepromovarea examenelor şi a 
altor activităţi didactice din anul universitar în curs, precum şi neacumularea numărului minim de 
credite necesar duce la repetarea anului, în condiţiile prezentate în Regulamentul de credite 
transferabile. 
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Art. 72 (1) Cunoştinţele studenţilor se evaluează prin examene scrise sau orale, precum şi 
prin alte forme prevăzute în Regulamentul privind evaluarea studenţilor; 

(2) Forma de verificare la fiecare disciplină (activitate) este stabilită în departament şi 
prevăzută în programa analitică (fişa disciplinei) şi în planul de învăţământ cu aprobarea Consiliului 
facultăţii. 

Art. 73 (1) Studentul care repetă anul de studiu va achita integral taxa anuală de şcolarizare. 
Acelaşi an nu poate fi repetat mai mult de două ori după care studentul va fi exmatriculat. 

(2) La repetarea anului sau în cazul reluării studiilor examenele promovate se recunosc în 
condiţiile Regulamentului de credite transferabile. 

(3) Frauda dovedită la examen se sancţionează cu anularea examenului respectiv pentru anul 
în curs şi cu repetarea anului universitar. Fraudele foarte grave sau recidivarea în fraudă conduc la 
exmatricularea studentului vinovat. În ambele cazuri decizia aparţine Consiliului facultăţii care 
propune rectorului aplicarea acestei măsuri. 

Art. 74 În cazuri deosebite (boală, naştere sau creşterea copilului, greutăţi familiale, călătorii 
în străinătate, etc.) la solicitarea studentului, rectorul, cu avizul decanului facultăţii, poate aproba 
întreruperea studiilor pe o perioadă determinată, dar nu mai mult de doi ani. 

Art. 75 Studenţii cu media anuală mai mare de 8 şi promovaţi integral pot să solicite 
decanului facultăţii aprobarea pentru susţinerea examenelor din 2 ani de studiu într-un singur an 
universitar, această aprobare nu se acordă pentru primul an de studiu şi prevederea este valabilă 
numai pentru facultăţile unde durata studiilor este de 4 ani. Numărul studenţilor pentru care se dă 
aprobare nu trebuie să depăşească procentul de 5% din numărul celor înscrişi la programul de studii. 

Art. 76 Studenţii pot beneficia de burse de performanţă, de merit, de reducere a taxelor de 
admitere şi de şcolarizare, precum şi de alte forme de sprijin material, în condiţiile Regulamentului 
privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii Universităţii 
Ecologice din Bucureşti. 

Art. 77  Cererile pentru diferite reduceri de taxe, de reeşalonare ale acestora sunt aprobate de 
Preşedintele universităţii pe baza avizului secretarului şef al universităţii. 

Art. 78 Consiliul de administraţie, la propunerea Senatului, hotărăşte anual cuantumul taxelor 
pentru diferite servicii oferite studenţilor şi absolvenţilor. 

Art. 79 Pe perioada studiilor studenţii pot beneficia de serviciile oferite de cabinetul medical 
al universităţii şi cabinetul de orientare profesională şi de sprijin în carieră al facultăţii. 

Art. 80 (1) Pe perioada studiilor studenţii beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea 
educaţiei naţionale, de Carta universitară, de Regulamentul privind activitatea profesională a 
studenţilor precum şi de Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor din UEB. În acest scop, 
indiferent de programul de studiu urmat şi de forma de învăţământ ei încheie un contract de studii 
cu universitatea. 

(2) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor studenţeşti (promovarea examenelor şi achitarea 
taxelor), precum şi a încălcării normelor de comportament în campusul universitar, studenţilor li se 
vor aplica sancţiunile prevăzute în regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor. 

Art. 81 Studentul care doreşte să se dedice unei cariere didactice poate urma cursurile 
Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic. Cursurile acestui Departament sunt cursuri 
facultative, iar pentru urmarea lor se achită o taxă suplimentară stabilită de Consiliul de 
administraţie la propunerea Senatului universitar. 

Art. 82 Pentru susţinerea examenelor de licenţă (diplomă) pot fi organizate în fiecare an 
universitar două sesiuni. Studenţii care nu s-au prezentat sau nu au promovat aceste examene se pot 
prezenta în oricare sesiune ulterioară cu achitarea taxei aprobate de Consiliul de administraţie. 

La propunerea Consiliului facultăţii, în cazuri bine motivate, se poate organiza, cu aprobarea 
Senatului universitar o a treia sesiune de examen de licenţă (diplomă) sau disertaţie. 
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Art. 83 Diferitele aspecte ale vieţii studenţeşti se aduc la cunoştinţă conducerilor academice 
prin reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii sau în Senat. 

 
 

CAP. VII  SECRETARIATUL FACULTĂŢII 
 
Art. 84 Secretariatul facultăţii se subordonează decanului pe linie administrativă, 

organizatorică şi secretarului şef al universităţii pe linie de specialitate. Secretariatul facultăţii este 
condus de un secretar şef. 

Art. 85 Secretarul facultăţii desfăşoară următoarele activităţi: 
- efectuează lucrări privind examenul de admitere: înscriere, întocmirea listelor de candidaţi 

şi afişarea acestora; 
- repartizează studenţii pe grupe, în funcţie de dispoziţiile decanului facultăţii; 
- afişează, după aprobare, structura anului universitar şi programarea orară semestrială; 

modificarea acesteia se face numai din dispoziţia decanului; 
- întocmeşte cataloagele pentru examene, pe discipline, pe grupe (serii) şi specializări, 

pregăteşte cataloagele pentru disciplinele de diferenţă sau susţinute în avans, le predă cadrelor 
didactice şi urmăreşte completarea lor corectă şi la timp; 

- eliberează carnetele de student pentru anul I şi vizează pe cele ale studenţilor din ceilalţi 
ani; 

- eliberează, la cerere, legitimaţie de transport şi carnete cu cupoane pentru reducere pe 
CFR; 

- introduce în programul UMS informaţiile necesare pentru evidenţa studenţilor şi a 
rezultatelor şcolare şi le actualizează permanent; 

- întocmeşte registre matricole pentru studenţii anului I; face reînscrierea studenţilor la 
începutul anului universitar; descarcă notele în registrul matricol pentru toţi anii universitari; 

- introduce în registrele matricole ale respectivelor serii de şcolarizare studenţii transferaţi 
sau care continuă studiile şi întocmeşte fişe de diferenţe; 

- urmăreşte susţinerea examenelor de diferenţă de către studenţii reînmatriculaţi sau 
transferaţi; 

- întocmeşte situaţii statistice de sfârşit şi de început de an universitar; 
- primeşte documentele necesare pentru înscrierea la examenul de licenţă (diplomă, 

disertaţie); întocmeşte cu aprobarea decanului liste cu absolvenţii înscrişi la aceste examene; 
- clasează la dosar diferite acte ale studenţilor şi predă pe bază de proces-verbal dosarele 

absolvenţilor la arhivă; 
- eliberează diferite adeverinţe necesare pentru înscrierea la examenul de licenţă (diplomă, 

disertaţie); întocmeşte liste cu absolvenţii înscrişi la aceste examene; 
- eliberează diferite adeverinţe necesare studenţilor, în condiţiile stabilite de conducerea 

facultăţii; 
- stabileşte relaţii cu publicul numai în zilele şi orele stabilite, conform programului aprobat 

de decanul facultăţii. 
Art. 86 În activitatea de secretariat se respectă toate prevederile legale privind completarea şi 

eliberarea unor acte de studii. 
Art. 87 Prezentul Regulament constituie cadrul general de organizare şi funcţionare a 

facultăţilor. 
În baza acestui Regulament facultăţile (departamentele) vor întocmii regulamente proprii, 

ţinând cont de specificul lor. 

 14



 15

Art. 88 Regulamentul de organizare şi funcţionare a facultăţilor Universităţii Ecologice din 
Bucureşti a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului din 16.06.2008, completat şi modificat în 
şedinţa din 20.04.2011. 

 
Orice altă modificare sau completare a prezentului Regulament este permisă numai cu 

aprobarea Senatului universitar. 
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