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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
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REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

Bucureşti,
2019

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Cadrul normativ:
– Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind statututul polițistului, cu modificările şi completările
ulterioare;
– O.s.g.g. nr.600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităților publice;
– Anexa nr.1 la O.M.A.I. nr.S/7 din 31.01.2018 pentru aprobarea Normelor Metodologice
privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar, polițiștilor și personalului civil
din Ministerul Afacerilor Interne;
– O.M.A.I. nr.105 din 12.07.2013 privind activitatea de planificare structurală și management
organizatoric în unitățile M.A.I.

Art. 1

Prezentul Regulament stabileşte misiunea, modul de constituire, structura, atribuţiile şi
funcţionarea Consiliului de Administraţie al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
(denumit în continuare Consiliul), constituit în conformitate cu art. 211, alin. 6 din Legea
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2
(1)Consiliul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” (denumită în continuare Academia)
asigură sub conducerea Rectorului, conducerea operativă a Academiei și aplică deciziile
strategice ale Senatului Universitar.
(2) Consiliul promovează, prin deciziile pe care le adoptă, principiul educaţiei centrate pe
student, al dialogului şi transparenţei.
CAPITOLUL II
STRUCTURĂ ȘI ATRIBUȚII

Art. 3

(1) Consiliul este format din rector, prorectori, decanii facultăţilor, directorul general
administrativ şi un reprezentant al studenţilor.
(2) La ședințele Consiliului de Administrație, dacă salariații din Academie sunt organizați în
sindicat, participă un reprezentant al acestuia, în calitate de observator, fără drept de vot.
(3) Preşedintele Consiliului este Rectorul Academiei.
(4) În lipsa acestuia, atribuţiile de Preşedinte sunt preluate de către persoana desemnată la
conducerea Academiei.

Art. 4
(1) Mandatul unui membru al Consiliului se întinde pe durata exercitării funcţiei care îi
conferă această calitate.
(2) Prin excepţie, mandatul reprezentantului studenţilor este de un an, cu posibilitatea înnoirii
succesive, în mod automat, până la dobândirea calităţii de absolvent.
(3) Reprezentantul studenţilor este ales în condiţiile alin. (2) prin metodologia proprie.

Art. 5

Înlocuirea unui membru al Consiliului se face cu respectarea actelor normative în vigoare.

Art. 6
Pentru buna desfăşurare a lucrărilor Consiliului, acesta desemnează o persoană în calitate de
secretar, cu următoarele atribuţii:
a) întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţelor şi îl prezintă spre aprobare Preşedintelui
Consiliului;
2

b) asigură convocarea participanţilor la şedinţele Consiliului;
c) redactează şi semnează procesele verbale;
d) asigură redactarea şi publicarea Hotărârilor Consiliului, pe care le prezintă spre certificare
Preşedintelui Consiliul;
e) arhivează, conform normelor legale în vigoare, procesele-verbale aferente sedințelor
Consiliului şi Hotărârile Consiliului.

Art. 7

(1) În vederea îndeplinirii misiunii sale, Consiliul pune în aplicare hotărârile Senatului
Universitar, potrivit prevederilor normative în vigoare.
(2) Consiliul are următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea operativă a Academiei;
b) stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;
c) aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
d) aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de Senatul Universitar;
e) propune Senatului repartizarea fondului de burse în limita bugetului aprobat;
f) aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
g) aprobă angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică şi profesională recunoscută în
domeniu din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, în
condițiile prevăzute de lege.
h) organizează concursul pentru ocuparea postului de Director General Administrativ;
i) analizează oportunitatea constituirii de consorţii, în baza unui contract de parteneriat, în
condiţiile legii şi face propuneri Senatului Universitar;
j) avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Senatul
Universitar de finalizare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în
misiunea Academiei sau care nu sunt eficiente din punct de vedere academic şi
financiar;
k) propune Senatului Universitar strategii ale Academiei pe termen lung şi mediu şi
politici pe domenii de interes ale Academiei;
l) propune Senatului Universitar, cuantumul taxelor percepute la nivelul instituţiei;
m) propune Senatului Universitar structura şi componenţa Comisiei de etică universitară;
n) analizează şi decide în legătură cu oportunitatea aplicării pentru proiectele finanţate prin
instrumente structurale.

Art. 8

În calitate de Preşedinte al Consiliului, Rectorul are următoarele atribuţii:
a) Conduce Consiliul de Administrație;
b) Convoacă Consiliul şi prezidează lucrările acestuia;
c) Reprezintă Consiliul în relaţia cu Senatul şi celelalte organisme de conducere
academică;
d) Ia toate măsurile de urgenţă care se impun, în numele Consiliului urmând să informeze
Consiliul cu prilejul primei reuniuni.
CAPITOLUL III
DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

Art. 9
(1) Consiliul adoptă hotărâri în sfera competenţelor stabilite prin Carta universitară şi prin
prezentul Regulament.
(2) Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare de lucru, de regulă lunar, în ultima săptămână a
lunii sau în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar.
(3) În situaţia în care nu se poate asigura prezenţa tuturor membrilor, şedinţa este
regulamentară cu participarea a unui număr de cel puţin 2/3 din totalul membrilor.
(4) Hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.
(5) În caz de egalitate votul Preşedintelui este determinant.
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Art. 10

Reuniunile Consiliului, data şi ordinea de zi se anunţă, de regulă, cu cel puţin 3 (trei) zile
înainte de data reuniunii, cu excepţia convocării şedinţelor extraordinare.

Art. 11
În funcție de Ordinea de zi, pot participa, în urma unei invitații făcute de către Președintele
Consiliului, reprezentanți ai structurilor din Academie, care nu vor avea drept de vot.

Art. 12

(1) Consiliul propune Senatului Universitar proiectele de modificare structurală și
management organizatoric în Academie.
(2) Ședințele Consiliului în care se discută aspectele menționate la alin. 1 sunt legal constiutite
în prezența a 3/4 din numărul membrilor săi. În această situație, Hotărârile Consiliului se
adoptă cu votul a 2/3 din totalul membrilor prezenți.
(3) În caz de egalitate votul Preşedintelui este determinant.

Art. 13
(1) Lucrările şedinţelor se consemnează într-un registru de procese-verbale al Consiliului.
(2) Hotărârile Consiliului – tehnoredactate – se certifică prin semnătura Preşedintele
Consiliului şi se înregistrează la Registratura Academiei.

Art. 14

Hotărârile Consiliului se aduc la cunoştinţa şefilor structurilor vizate, cu respectarea
prevederilor legale, prin mijloace specifice şi sunt obligatorii pentru personalul acestora.

Art. 15
Hotărârile Consiliului pot fi date publicităţii, în condiţiile legii, de către Preşedintele
Consiliului sau de către o altă persoană împuternicită de acesta.

Art. 16

(1) Activitatea Consiliului este monitorizată şi controlată prin comisiile de specialitate din
cadrul Senatului Universitar.
(2) Preşedintele Consiliului prezintă Senatului Universitar un raport anual privitor la
activitatea Consiliului.
CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE

Art. 17
Modificarea Regulamentului Consiliului se face la iniţiativa acestuia, prin Hotărârea Senatului
Universitar.

Art. 18
Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 11.03.2019.
Art.19
La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, se abrogă Regulamentul Consiliului de
administrație nr. 4562733 din 01.04.2013.
PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR,
Comisar-şef de poliție
Conf. univ. dr.
Dragoș Andrei IGNAT
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