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CARTA 

UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI 

 

 

 

 

Universitatea din Iaşi a fost inaugurată în data de 26 octombrie 1860 sub auspiciile 

luminoase ale domniei lui Alexandru Ioan Cuza şi ale idealurilor intelectuale nutrite de ministrul 

său Mihail Kogălniceanu. 

Moment crucial pentru începuturile învăţământului superior modern şi ale procesului de 

transformare social-economică în România, înfiinţarea Universităţii, la un an după Unirea din 

1859, răspundea nevoii de învăţătură înaltă şi dezideratului de europenitate. 

Îmbinând tradiţia culturală europeană şi sensurile modernităţii din societăţile civilizate cu 

valorile spirituale afirmate în istoria noastră, Universitatea din Iaşi a devenit, în timp, prin 

străduinţele perseverente ale generaţiilor succesive de magiştri şi discipoli, o instituţie academică 

de referinţă. 

Intrarea în vârsta maturităţii instituţionale este marcată de exprimarea esenţializată a 

scopurilor Universităţii de către regele Carol I, la 29 septembrie 1911: Ţara aşteaptă de la 

Universitate o muncă sârguitoare închinată Binelui şi Adevărului, păstrarea neştirbită a 

credinţei strămoşeşti şi ridicarea patriei prin forţe morale şi intelectuale. 
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Consecventă idealului său inaugural şi dorind să recunoască spiritul ctitoririi, 

Universitatea din Iaşi a adoptat, spre sfârşitul primului veac de existenţă, numele fondatorului 

său. 

Universitatea se identifică prin: denumire, stemă, steag, sigiliu şi sediu central.  

Denumirea este Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.  

Stema, steagul şi sigiliul au fost aprobate în şedinţa Senatului din 22 martie 2001. Prin 

simbolistica lor, acestea exprimă momentul întemeietor al Universităţii, nobleţea şi vocaţia 

misiunii academice, valoarea cunoaşterii sapienţiale şi a puterii sale de edificare. 

Începând din anul 1897, sediul central al Universităţii este în Palatul Universitar de la 

Copou, adresa sa actuală fiind: Blvd. Carol I, nr. 11, municipiul Iaşi, România, cod 700506. 

Ziua Universităţii este sărbătorită anual, la 26 octombrie, când au loc manifestări 

ştiinţifice şi culturale, sub genericul Zilele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (Dies 

Academici). 

Universitatea a aderat la MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM, a semnat Carta 

Europeană a Cercetării şi este afiliată la: Grupul Coimbra, Reţeaua Utrecht, Asociaţia 

Universităţilor Europene, Asociaţia Internaţională a Universităţilor şi Asociaţia 

Universităţilor Francofone. 

 

Capitolul I - PRINCIPII  FUNDAMENTALE 

 

Art. 1. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este o instituţie publică autonomă şi 

apolitică, care funcţionează în conformitate cu prevederile Decretului domnesc din 1860, ale 

Constituţiei României şi Legii Educaţiei Naţionale. 
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Art. 2. Fidelă tradiţiei culturale europene şi româneşti, Universitatea îşi asumă vocaţia sa 

de instituţie academică multidisciplinară de cercetare, educaţie şi tezaurizare a culturii, pe baza 

viziunii umanismului clasic european despre Om şi lume şi a spiritului ştiinţei moderne în 

investigarea naturii şi a Universului, încorporând valorile esenţiale ale demnităţii umane, 

libertăţii individuale, responsabilităţii personale şi integrităţii academice. 

Art. 3. Viziunea Universităţii, ca instituţie academică cuprinzătoare a aspiraţiilor de 

căutare a Adevărului, cultivare a Frumosului şi răspândire a Binelui, constituie orizontul ideatic 

şi axiologic al misiunii şi funcţiilor sale. 

Viziunea Universităţii constă în: 

- însuşirea şi sporirea cunoaşterii universale în ştiinţe, arte liberale şi cultură; 

- transmiterea patrimoniului cunoaşterii generaţiilor viitoare; 

- cultivarea minţii în spiritului gândirii independente, al respectului pentru excelenţa 

umană şi al înzestrării capacităţii de a profesa un rol în societate; 

- tezaurizarea şi afirmarea creaţiilor culturale perene. 

Art. 4. Misiunea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este: 

- să contribuie la dezvoltarea şi răspândirea cunoaşterii; 

- să educe pentru exercitarea de profesii şi funcţii, în spiritul Adevărului şi Binelui; 

- să păstreze şi să extindă expresiile creaţiei ştiinţifice şi culturale; 

- să promoveze ideile societăţii libere în scopul dezvoltării. 

Art. 5. Funcţiile Universităţii sunt: 

- cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată; 

- educaţia academică (liberală şi specializată) şi formarea profesională; 

- menţinerea şi extinderea colecţiilor de „bunuri” ştiinţifice şi culturale (muzee, 

biblioteci, Grădina Botanică şi staţiunile didactice şi de cercetare); 
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- transferul de cunoştinţe pentru dezvoltarea economico-socială. 

Art. 6. Activităţile Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se desfăşoară pe baza 

următoarelor principii: principiul autonomiei universitare, principiul libertăţii academice, 

principiul accesului liber şi egal şi principiul răspunderii publice. 

(1) Autonomia universitară este garantată de Constituţia României şi se referă la ideile, 

acţiunile, competenţele decizionale şi spaţiul comunităţii academice. 

(2) Pe baza acestui principiu, Universitatea îşi stabileşte: misiunea, strategia, structura, 

activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, politica de recrutare, evaluare şi promovare a 

resurselor umane, politica de colaborare cu instituţii similare din ţară, managementul resurselor 

financiare şi administrarea bunurilor materiale. Potrivit aceluiaşi principiu, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi promovează relaţii de colaborare în domeniul educaţiei şi 

cercetării cu instituţii similare din străinătate.  

(3) Libertatea academică înseamnă libertatea predării, cercetării şi învăţării. Libertatea 

academică este garantată prin lege şi priveşte următoarele aspecte: alegerea temelor şi metodelor 

de studiu şi de cercetare, interpretarea, publicarea şi transferul rezultatelor cercetării, exprimarea 

liberă a opiniilor, în condiţiile respectării eticii universitare, participarea la activităţile de 

educaţie şi de cercetare, la organizarea şi coordonarea acestora, alegerea liberă a cursurilor şi 

specializărilor de către studenţi. 

(4) Accesul liber şi egal se referă la relaţia persoanelor cu activităţile şi bunurile 

Universităţii. Toate persoanele care îndeplinesc criteriile şi standardele stabilite de Universitate au 

acces la programele de studii, programele de cercetare, acţiunile culturale, resursele financiare, 

resursele materiale şi serviciile suport (auxiliare), fără nici o discriminare de sex, vârstă, rasă, 

etnie, religie sau opţiune politică. 
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(5) Răspunderea publică obligă Universitatea să respecte legislaţia în vigoare şi 

politicile naţionale şi europene în domeniul cercetării şi educaţiei, să aplice reglementările 

privind asigurarea şi evaluarea calităţii, să asigure transparenţa deciziilor şi activităţilor sale, să 

asigure un management eficient în utilizarea resurselor, să respecte libertatea academică a 

personalului didactic, didactic-auxiliar şi de cercetare, precum şi drepturile şi libertăţile 

studenţilor. 

 

Capitolul II - AUTONOMIA INSTITUŢIONALĂ (universitară) 

 

Art. 7. Componentele autonomiei instituţionale sunt: autonomia academică, autonomia  

financiară, autonomia organizatorică şi autonomia administrativă. 

(1) Autonomia academică înseamnă dreptul Universităţii, exercitat fără presiuni şi 

ingerinţe din afară, de a stabili programe de studii, teme şi programe de cercetare, programe 

culturale şi sportive, cu structură şi conţinut adecvate scopurilor asumate. 

a) Criteriile fundamentale ale apartenenţei la comunitatea academică sunt: competenţa 

profesională, rectitudinea morală şi ataşamentul faţă de Universitate. 

b) Posturile didactice şi de cercetare la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se 

ocupă numai prin concurs public. La concurs se poate înscrie orice persoană care îndeplineşte 

condiţiile legale şi criteriile de elegibilitate stabilite de Universitate prin metodologia proprie. 

c) Procesul de educaţie şi cercetare în Universitate se desfăşoară în limba română şi în 

limbi de circulaţie internaţională. 

d) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi acordă diplome de licenţă, diplome de 

masterat, diplome sau certificate de absolvire şi atestate de studii universitare şi post-
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universitare, diplome comune, diplome duble sau multiple în parteneriat cu universităţi de 

prestigiu internaţional şi conferă titluri de licenţiat, de inginer şi titluri ştiinţifice de doctor. 

e) Pentru contribuţia unor personalităţi din ţară şi din străinătate la viaţa ştiinţifică, 

culturală şi spirituală a lumii contemporane, Universitatea acordă titluri de Doctor Honoris 

Causa, Profesor de Onoare al Universităţii, Membru de Onoare al Senatului şi recunoaşte 

activităţile de excepţie ale profesorilor săi pensionari sau pensionabili, cu titlul de Professor 

Emeritus. 

(2) Autonomia financiară se referă la dreptul Universităţii de a lua decizii privind 

managementul resurselor financiare, indiferent de provenienţa lor, în conformitate cu principiile 

efectivităţii, eficienţei şi legalităţii. 

  Bugetul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ca element important al 

autonomiei sale, este format din alocaţia bugetară a statului, donaţii şi subvenţii, taxe, alte 

venituri proprii şi încasări conform legii, contribuţii ale firmelor, organizaţiilor publice şi private 

şi venituri din activităţi specifice. Toate resursele financiare ale Universităţii constituie venituri 

proprii. 

(3) Autonomia organizatorică se referă la dreptul Universităţii de a decide modul de 

organizare şi funcţionare a structurii sale academice şi administrative.  

Pe baza acestui principiu, Universitatea poate decide organizarea de: facultăţi, 

departamente, şcoli doctorale, centre, laboratoare, grupuri de studii şi cercetare, staţiuni  didactice 

şi de cercetare,  muzee, biblioteci, paraclise universitare; compartimente, birouri, servicii, 

departamente şi direcţii administrative.  

(4) Autonomia administrativă priveşte dreptul Universităţii de a administra şi gestiona 

patrimoniul, resursele materiale şi serviciile auxiliare, cu respectarea prevederilor legale. 
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Patrimoniul Universităţii este intangibil şi garantat prin lege. Fac parte din patrimoniul 

Universităţii totalitatea edificiilor, terenurilor, staţiunilor didactice şi de cercetare şi dotările lor 

aferente, indiferent de titlul juridic sub care le utilizează. 

 

Capitolul III - DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 

 

Art. 8. (1) Comunitatea academică este formată din: personalul didactic şi de cercetare, 

personalul didactic auxiliar şi studenţi. Persoanele cărora Universitatea le-a conferit titluri 

onorifice fac parte din comunitatea academică. 

(2) Comunitatea academică se situează, în ansamblul ei, în afara activităţilor şi 

confruntărilor politice. Procesul de cercetare şi educaţie este incompatibil cu orice formă de 

manifestare şi prozelitism politic sau de altă natură. Spaţiul Universităţii nu poate fi folosit 

pentru activităţi politice. 

(3) Apartenenţa la comunitatea academică nu îngrădeşte în niciun fel activităţile politice 

ale membrilor săi, ca persoane particulare, în afara spaţiului Universităţii. 

(4) Spaţiul Universităţii este inviolabil. Membrii comunităţii academice sunt protejaţi în 

spaţiul Universităţii de către autorităţile responsabile cu ordinea publică. Protecţia se asigură 

împotriva persoanei sau grupurilor de persoane care aduc atingere demnităţii umane şi eticii 

universitare sau care împiedică exercitarea drepturilor şi obligaţiilor profesionale în spaţiul 

universitar. Protecţia poate fi solicitată de orice membru al comunităţii academice.  

(5) Comunitatea academică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” este deschisă 

cetăţenilor români şi străini, fără nici o discriminare pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine 

socială, convingeri politice sau religioase.  
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(6) Studenţii Universităţii sunt parteneri şi membri egali ai comunităţii academice şi 

coresponsabili în îndeplinirea misiunii sale. Drepturile şi obligaţiile studenţilor sunt precizate în 

Regulamentele studiilor universitare de licenţă, masterat şi doctorat, elaborate în conformitate cu 

prevederile Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului aprobat de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

(7) Membrii comunităţii academice au dreptul să înfiinţeze asociaţii (societăţi) naţionale 

şi internaţionale cu scopuri ştiinţifice, culturale sau didactice, sau să facă parte din ele. 

Universitatea sprijină şi asocierea studenţilor în organizaţii specifice şi încurajează atragerea 

absolvenţilor în viaţa comunităţii academice în colaborare cu Fundaţia ALUMNI. 

(8) Membrii comunităţii academice au dreptul să înfiinţeze, cu aprobarea Senatului, 

publicaţii ştiinţifice, didactice şi culturale prin care să comunice rezultatele cercetării. Principala 

publicaţie a Universităţii este intitulată: Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iaşi, care apare neîntrerupt începând din anul 1900, pe secţiuni aprobate de Senat. 

Documentarea pentru activităţile didactice şi de cercetare poate fi realizată în  Biblioteca 

Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, filialele acesteia, bibliotecile proprii ale facultăţilor şi 

departamentelor, precum şi bazele de date ştiinţifice la care este abonată Universitatea. 

(9) Directorul Bibliotecii Centrale Universitare este propus dintre profesorii titulari ai  

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

(10) Membrii comunităţii academice şi ai personalului administrativ al Universităţii au 

dreptul de a se asocia în sindicate, în scopul apărării drepturilor prevăzute de lege. 

(11) Membrii personalului didactic şi de cercetare şi studenţii au dreptul de a alege şi de a 

fi aleşi în toate structurile de conducere ale Universităţii, fără nici o discriminare. Toţi membrii 

comunităţii academice sunt reprezentaţi în structurile de conducere potrivit modalităţilor şi 

proporţiilor stipulate în Legea Educaţiei Naţionale şi regulamentele proprii. 
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(12) Personalul didactic titular la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” nu poate efectua  

activităţi didactice, de cercetare sau de altă natură pentru învăţământul privat din România sau 

pentru alte universităţi de stat, dacă nu există parteneriate încheiate de Universitate cu instituţiile 

respective. Personalul didactic şi de cercetare din alte universităţi publice sau private poate fi 

asociat la activităţile Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi doar în cadrul parteneriatelor 

sau cu aprobarea expresă a Senatului. 

(13) Exercitarea drepturilor comunităţii academice se realizează prin asumarea 

responsabilităţii personale şi respectarea principiilor fundamentale.  

Capitolul IV - STRUCTURA ŞI COMPETENŢELE DECIZIONALE 

 

Art. 9. Structura Universităţii este constituită din structura academică şi structura 

administrativă.  

(1) Structura academică constă din: facultăţi, departamente interdisciplinare, 

departamente academice, departamente specializate de cercetare, şcoli doctorale, grupuri, 

laboratoare şi centre de cercetare în cadrul departamentelor. Din structura academică fac parte 

integrantă şi Editura, Grădina Botanică, bibliotecile, staţiunile didactice şi de cercetare, fiecare cu 

propriul regulament de organizare şi funcţionare. 

a) Facultăţile se pot organiza pe domenii largi de studii şi cercetare (ştiinţe, ştiinţe sociale, 

ştiinţe umane) prin decizia Senatului şi cu aprobarea Guvernului României. Facultăţile se disting 

prin natura programelor de studii şi de cercetare şi prin finalităţile procesului educaţional. 

b) Departamentele interdisciplinare se organizează pe domenii de cercetare şi educaţie 

(ştiinţe, ştiinţe socio-umane, studii culturale etc.) şi vizează gruparea disciplinelor specializate în 

proiecte şi programe complexe. Aceste departamente pot fi înfiinţate cu avizul Consiliului de 

administraţie al Universităţii şi cu aprobarea Senatului. 
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c) Departamentele academice sunt unităţi funcţionale ale facultăţilor şi conţin discipline 

de studii şi programe de cercetare relativ omogene. Aceste departamente sunt propuse de 

Consiliul facultăţii, avizate de Consiliul de administraţie al Universităţii şi aprobate de Senat. În 

cadrul departamentelor pot funcţiona grupuri pe discipline care au drept scop cercetarea şi 

educaţia şi laboratoare care vizează cercetarea experimentală şi educaţia specializată. 

d) Departamentele specializate de cercetare sunt organizate doar în scopul cercetării 

ştiinţifice în domenii omogene sau apropiate şi pot funcţiona în cadrul unei facultăţi sau prin 

colaborare inter-facultăţi. Aceste departamente sunt subordonate, din punct de vedere academic, 

facultăţilor şi, din punct de vedere administrativ, Consiliului de administraţie. În cazul în care se 

obţin rezultate ştiinţifice remarcabile, se pot organiza şi centre de excelenţă care vizează teme şi 

programe complexe. 

e) Şcolile doctorale sunt organizate în cadrul facultăţilor sau inter-facultăţi pentru 

domeniile arondate acestora. Acestea sunt iniţiate  de Consiliul/Consiliile facultăţilor, avizate de 

Consiliul de administraţie al Universităţii şi aprobate de Senat. 

f) Toate componentele structurii academice sunt evaluate periodic, în conformitate cu 

prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare. Rezultatele evaluării condiţionează 

funcţionarea în continuare a acestora. 

(2) Structura administrativă este constituită din serviciile-suport sau auxiliare ale 

activităţilor principale ale Universităţii. Acestea sunt organizate în: compartimente, birouri, 

servicii, departamente şi direcţii administrative. Secretariatele facultăţilor şi departamentelor sunt 

asimilate organizaţional şi funcţional structurii administrative. Atribuţiile fiecărei componente a 

structurii administrative sunt prevăzute în  regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. 

Toate posturile din structura administrativă a Universităţii sunt ocupate prin concurs, pe baza 

metodologiei elaborate şi aprobate de Consiliul de administraţie. 
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Art. 10.  Structurile de conducere sunt: Senatul Universităţii, Consiliul de administraţie 

al Universităţii, Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, Consiliile facultăţilor, Consiliile 

departamentelor şi Consiliile şcolilor doctorale. 

(1) Senatul Universităţii este cel mai înalt for de decizie şi deliberare.  Regulamentele şi 

hotărârile adoptate de Senat sunt obligatorii pentru toţi membrii comunităţii academice. 

a) Senatul este format în proporţie de 75% din reprezentanţi ai personalului didactic şi de 

cercetare titulari în Universitate şi 25% din reprezentanţi ai studenţilor. Membrii Senatului sunt 

aleşi pentru o perioadă de patru ani, cu excepţia studenţilor, ai căror reprezentanţi îşi pierd această 

calitate după absolvirea facultăţii. Senatul îşi alege prin vot secret un Preşedinte, care conduce 

şedinţele şi reprezintă Senatul în raporturile cu Rectorul. 

b) Fiecare facultate este reprezentată în Senat de una până la şase persoane, proporţional 

cu numărul titularilor posturilor didactice şi de cercetare.  

c) Mandatul unui membru al Senatului este de patru ani, cu posibilitatea înnoirii 

succesive de maximum două ori. 

(2) Competenţele decizionale ale Senatului sunt următoarele: 

a) elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii în comunitatea academică, Carta universitară; 

b) aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la 

propunerea Rectorului; 

c) aprobă, la propunerea Rectorului, structura, organizarea şi funcţionarea Universităţii; 

d) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară; 

e) elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică universitară; 

f) adoptă Regulamentulele studiilor universitare (licenţă, masterat, doctorat) şi 

Regulamentul serviciilor sociale pentru studenţi, cu respectarea prevederilor Codului drepturilor 

şi obligaţiilor studentului, elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; 
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g) aprobă regulamentele şi metodologiile privind organizarea şi funcţionarea 

Universităţii; 

h) încheie contractul de management cu Rectorul; 

i) controlează activitatea Rectorului şi a Consiliului de administraţie prin comisii 

specializate; 

j) aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea 

personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursele umane; 

k) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. 

(3) Consiliul de administraţie al Universităţii este constituit din Rector, Prorectori, 

Decanii facultăţilor, Directorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor.  

Consiliul de administraţie asigură conducerea executivă a Universităţii şi aplică deciziile 

strategice ale Senatului. 

(4) Competenţele decizionale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele: 

a) stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţiei; 

b) aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual; 

c) aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare; 

d) avizează propunerile privind noi programe de studii şi supune spre aprobare Senatului 

închiderea acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea Universităţii sau care 

nu se justifică din punct de vedere academic şi financiar; 

e) propune Senatului strategii pe domenii de interes ale Universităţii; 

f) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Senat şi prevăzute în Regulamentul de 

organizare şi funcţionare. 
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(5) Consiliul studiilor de doctorat asigură conducerea operaţională a instituţiei 

organizatoare de studii universitare doctorale  (IOSUD) şi funcţionează pe baza prevederilor 

Codului studiilor universitare de doctorat şi ale Regulamentului propriu. 

Consiliul este alcătuit din şapte până la şaptesprezece membri, reprezentând şcolile 

doctorale, conducătorii de doctorat şi studenţii-doctoranzi, potrivit Regulamentului propriu. 

(6) Competenţele decizionale ale Consiliului studiilor de doctorat sunt următoarele:  

a) elaborează strategia IOSUD; 

b) elaborează Regulamentul studiilor universitare de doctorat; 

c) aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale; 

d) coordonează parteneriatele cu alte IOSUD; 

e) îndeplineşte alte atribuţii stabilite în Regulamentul propriu. 

(7) Consiliul facultăţii constituie organismul decizional şi deliberativ la nivel de 

facultate şi este format din reprezentanţii personalului didactic şi de cercetare titulari, în 

proporţie de 75%, şi reprezentanţii studenţilor, în proporţie de 25%. 

(8) Competenţele decizionale ale Consiliului facultăţii sunt următoarele: 

a) aprobă, la propunerea Decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii; 

b) aprobă programele de studii ale facultăţii; 

c) controlează activitatea Decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea 

generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii; 

d) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul de Administraţie şi prevăzute în 

Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. 

(9) Consiliul departamentului constituie structura de conducere colegială a unui 

departament şi este format din cinci până la şapte membri reprezentanţi ai personalului didactic şi 

de cercetare titular. 
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(10) Competenţele decizionale ale Consiliului departamentului sunt următoarele: 

a) iniţiază propuneri privind noi programe de studii; 

b) elaborează statele de funcţii; 

c) coordonează activitatea didactică pentru programele de studii arondate şi activitatea de 

cercetare; 

d) propune scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare; 

e) propune comisiile de concurs pentru posturile didactice şi de cercetare; 

f) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite în Regulamentul propriu. 

(11) Consiliul şcolii doctorale este structura de conducere executivă a şcolii doctorale. 

Este format din reprezentanţi ai conducătorilor de doctorat (în proporţie de 50%), reprezentanţi ai 

studenţilor-doctoranzi (20%) şi personalităţi ştiinţifice din afara şcolii doctorale (30%). 

(12) Competenţele decizionale ale Consiliului şcolii doctorale sunt următoarele: 

a) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a şcolii doctorale; 

b) adoptă decizii privind acordarea sau revocarea calităţii de membru al şcolii doctorale; 

c) înmatriculează şi propune spre exmatriculare studenţii doctoranzi; 

d) acordă asistenţă în procesul de evaluare externă în scopul acreditării sau reacreditării 

şcolii doctorale; 

e) îndeplineşte alte atribuţii stabilite în Regulamentul propriu. 

Art. 11. (1) Structurile de conducere enunţate mai sus colaborează şi promovează dialogul 

social cu reprezentanţii sindicatului din Universitate, pe baza principiului transparenţei 

decizionale, în scopul realizării consensului instituţional.   

(2) Relaţiile între structurile de conducere ale Universităţii şi sindicat vizează: 

a) participarea reprezentanţilor sindicatului, în calitate de invitaţi, la adoptarea deciziilor 

care privesc drepturile şi obligaţiile salariaţilor; 
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b) negocierea contractului colectiv de muncă; 

c) asigurarea prezenţei sindicatului la negocierea contractului individual de muncă, dacă 

angajatul solicită acest lucru; 

d) negocierea amiabilă a cazurilor în care apar conflicte de muncă sau conflicte de 

interese; 

e) includerea reprezentanţilor sindicatului în comisii de analiză a activităţii şi a respectării 

principiilor de etică universitară. 

Art. 12. Membrii structurilor de conducere sunt aleşi astfel: 

a) membrii Senatului, prin votul universal direct şi secret al întregului personal didactic şi 

de cercetare şi al reprezentanţilor studenţilor; 

b) membrii Consiliului studiilor de doctorat sunt aleşi în proporţia stabilită de lege (50%), 

prin votul universal direct şi secret al tuturor conducătorilor de doctorat din Universitate; 

c) membrii Consiliului facultăţii sunt aleşi prin votul universal direct şi secret al întregului 

personal didactic şi de cercetare titular în facultate şi al reprezentanţilor studenţilor; 

d) membrii Consiliului departamentlui sunt aleşi prin votul universal direct şi secret al 

tuturor membrilor titulari ai departamentului; 

e) membrii Consiliului şcolii doctorale sunt aleşi în proporţia stabilită de lege (50%), prin 

votul universal direct şi secret al tuturor conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală. 

Art. 13. Funcţiile de conducere în Universitate sunt următoarele:  

(1) Rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, directorii departamentelor 

interdisciplinare, directorul Bibliotecii Centrale Universitare, directorul Grădinii Botanice, 

directorii staţiunilor didactice şi de cercetare, directorul Editurii şi directorii muzeelor, la nivel de 

Universitate. 
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(2) Decanul, prodecanii, directorul şcolii doctorale şi directorii departamentelor 

academice, directorii departamentelor specializate de cercetare, la nivel de facultate. 

Art. 14. Competenţele decizionale ale funcţiilor de conducere sunt enunţate mai jos: 

(1) Rectorul Universităţii este ales potrivit prevederilor art. 209 din Legea Educaţiei 

Naţionale. Pentru următorul mandat, Rectorul este ales, conform rezultatului referendumului din 

24 iunie 2011, prin votul universal direct şi secret al întregului personal didactic şi de cercetare 

titular şi al reprezentanţilor studenţilor în Senat şi Consiliile facultăţilor. 

(2) Rectorul este preşedintele Consiliului de administraţie şi reprezintă legal Universitatea 

în relaţiile cu terţii; asigură conducerea executivă a Universităţii, fiind ordonatorul de credite. 

Are  următoarele atribuţii: 

a) realizează managementul şi conducerea executivă a Universităţii, pe baza contractului 

de management; 

b) negociază şi semnează contractul instituţional cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului; 

c) încheie contractul de management cu Senatul; 

d) propune spre aprobare Senatului structura şi reglementările funcţionării Universităţii; 

e) propune spre aprobare Senatului proiectul de buget şi raportul privind execuţia 

bugetară; 

f) prezintă Senatului, în luna aprilie a fiecărui an, un raport privind starea Universităţii în 

conformitate cu art. 130 alin. (2) şi (3) din Legea Educaţiei Naţionale. Senatul validează raportul 

menţionat, în baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate. Aceste documente sunt 

publice; 

g) conduce Consiliul de administraţie; 
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h) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Senatul Universităţii, în conformitate cu 

contractul de management, Carta Universităţii şi legislaţia în vigoare. 

(3) Prorectorii Universităţii sunt numiţi de către Rector pe baza consultării Senatului. 

Universitatea are un număr de şapte prorectori cu atribuţii specifice (definite în fişa postului), în 

următoarele domenii de activitate:  

- programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar; 

- programe de masterat şi studii doctorale; 

- programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoştinţe; 

- strategie, dezvoltare instituţională şi managementul calităţii; 

- relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare; 

- activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic şi sectorul public; 

- organizarea şi dezvoltarea sistemului informaţional, evaluarea activităţilor şi a 

personalului. 

(4) Decanul este preşedintele Consiliului facultăţii, reprezintă facultatea şi răspunde de 

managementul şi conducerea acesteia. Decanul este selectat prin concurs public organizat de  

Rector şi validat de Senat. La concurs pot participa doi sau mai mulţi candidaţi, avizaţi de 

Consiliul facultăţii, cu votul majorităţii simple a membrilor acestuia, pe baza unei metodologii 

elaborate de Senat. Decanul prezintă Consiliului facultăţii, în luna martie, un raport anual privind 

starea facultăţii. Conduce şedinţele Consiliului facultăţii şi aplică hotărârile Rectorului, 

Consiliului de administraţie şi ale Senatului Universităţii, având şi alte atribuţii stabilite prin 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al fiecărei facultăţi. 

În cazul facultăţilor de Teologie, candidaţii la funcţia de Decan trebuie să aibă şi 

binecuvântarea ierarhului. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 

(5) Prodecanii sunt numiţi de Decanul facultăţii, cu avizul Consiliului facultăţii şi 

aprobarea Senatului. Numărul de prodecani este stabilit în funcţie de numărul de studenţi al 

fiecărei facultăţi. Atribuţiile prodecanilor sunt stabilite de Decanul facultăţii şi prevăzute în fişa 

postului. 

(6) Directorul de departament realizează managementul operaţional al departamentului. 

Este ales prin votul universal direct şi secret al personalului didactic şi de cercetare titular. În 

exercitarea acestei funcţii, el este ajutat de Consiliul departamentului. Directorul de departament 

răspunde de: planurile de învăţământ, statele de funcţii,  managementul cercetării, calitatea 

activităţii didactice şi  managementul financiar al departamentului, având şi alte atribuţii stabilite 

prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al fiecărui departament. 

(7) Directorul Grădinii Botanice, directorii staţiunilor didactice şi de cercetare, directorul 

Editurii şi directorii muzeelor sunt profesori titulari ai Universităţii, numiţi, prin concurs, de 

către Consiliul de administraţie cu consultarea Senatului. Atribuţiile lor sunt precizate în fişele 

posturilor.  

 (8) Directorul general administrativ asigură conducerea operaţională a structurii 

administrative a Universităţii. Este numit de Rector, prin concurs, organizat pe baza metodologiei 

elaborate de Consiliul de administraţie. Din comisia de concurs face parte, în mod obligatoriu, şi 

un reprezentant al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Menţinerea în 

funcţie a Directorului general administrativ este condiţionată de declaraţia scrisă a acestuia 

privind susţinerea proiectului managerial al noului Rector. 

 Art. 15. Funcţiile de conducere din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi nu se 

cumulează, cu excepţia celor stabilite de către Consiliul de administraţie (Grădina Botanică, 

staţiunile didactice şi de cercetare şi muzee).  Funcţia de Rector se exercită doar două mandate, 

indiferent de succesiunea lor. 
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Art. 16. În cazul vacantării unei funcţii de conducere, se procedează la alegeri parţiale cu 

respectarea prevederilor legale. Alegeri parţiale se organizează şi în cazul încălcării normelor 

etice şi deontologice de către orice persoană ce ocupă o funcţie de conducere sau în situaţiile 

speciale prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale. 

Art. 17. Persoanele care ocupă o funcţie de conducere în  Universitate, indiferent de 

nivel, nu pot exercita funcţii de conducere în cadrul formaţiunilor politice, pe durata mandatului. 

 

Capitolul V - NORME CARE REGLEMENTEAZĂ VIAŢA COMUNITĂŢII 

ACADEMICE 

 

Art. 18. În acord cu Art. 1. şi Art. 4. (3) din prezenta Cartă, se elaborează următoarele 

regulamente speciale: 

a) Regulamentul general de organizare şi funcţionare; 

b) Regulamentul intern privind drepturile şi obligaţiile personalului; 

c) Codul de etică şi deontologie profesională; 

d) Regulamentul de recrutare, evaluare şi promovare a personalului didactic şi de 

cercetare;  

e) Regulamentul cercetării ştiinţifice; 

f) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi 

managementul calităţii academice; 

g) Regulamentul studiilor universitare de licenţă (zi şi ID); 

h) Regulamentul studiilor universitare de masterat (zi şi FR); 

i)  Regulamentul IOSUD şi al studiilor universitare de doctorat; 

j)  Regulamentul colaborării academice internaţionale; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22 

k) Regulamentul de acordare a titlurilor onorifice; 

l)  Regulamentul de administrare şi gestionare a patrimoniului; 

m) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului; 

n) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie; 

o) Regulamentul serviciilor pentru studenţi; 

p) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii; 

q) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Departamentului; 

Regulamentele enumerate la literele a-q fac parte integrantă din Cartă, în urma adoptării 

de către Senatul Universităţii.  

Componentele structurii administrative ale Universităţii  elaborează regulamente proprii, 

în acord cu prevederile prezentei Carte, care sunt aprobate de Consiliul de administraţie al 

Universităţii. 

Capitolul VI – DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

 

Art. 19. Carta Universităţii se adoptă de către Senat, după consultarea comunităţii 

academice. 

Art. 20. Modificarea prezentei Carte universitare se poate iniţia la propunerea a cel puţin 

o treime dintre membrii Senatului. 

Art. 21. Carta  a fost adoptată de Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în 

data de 28 iulie 2011 şi intră în vigoare odată cu certificarea legalităţii de către Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

 

R E C T O R , 

Profesor univ. dr. Vasile IŞAN 
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Prezenta Cartă a fost aprobată de Senatul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi în 

sedinţa din 28 iulie 2011, cu respectarea prevederilor Constituţiei României şi ale Legii Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011, avizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu 

adresa nr. 50428/07.09.2011. 

 


