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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE A  
COMISIEI PENTRU PATRIMONIU 

 
Capitolul 1 – DISPOZIŢII GENERALE  
Art.1.1. Comisia pentru Patrimoniu este o structură executivă, subordonată Biroului 

Consiliului şi Consiliului Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare.  

Art.1.2. Comisia este numită pe baza hotărârii Consiliului Facultăţii de Ingineria Resurselor 

Animale și Alimentare, ca urmare a propunerilor făcute de către membrii Consiliului. 

Art.1.3. Comisia pentru Patrimoniu asigură implementarea hotărârilor Consiliului Facultăţii 

de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare, respectând principiile prevăzute în Legea. 1/2011, 

Carta Universitară şi legislaţia în vigoare privind patrimoniul şi gestionarea bazei materiale. 

 

Capitolul 2 – STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONARE 

Art.2.1. Din componenţa Comisiei pentru Patrimoniu fac parte cadre didactice (dintre care 

unul va fi președintele comisiei) și studenți. 

Art.2.2. Aprobarea componenţei Comisiei pentru Patrimoniu se face de către Consiliul 

Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare, din cadrul USV Iaşi, prin vot deschis cu 

majoritate simplă. 

Art.2.3. Comisia funcţionează continuu, în cadrul întrunirilor de lucru, şi prin comunicare 

permanentă, astfel încât să se asigure o calitate superioară procesului didactic la nivelul Facultăţii de 

Ingineria Resurselor Animale și Alimentare, în concordanţă cu planurile strategice şi operaţionale ale 

USV Iaşi, precum şi ale Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare. 

Art.2.4. Întrunirile de lucru se realizează la convocarea preşedintelui comisiei, a Decanului 

sau a jumătate plus unul din numărul membrilor comisiei. 

Art.2.5. Comisia este legal constituită în prezenţa a două treimi dintre membrii comisiei, iar 

deciziile se adoptă cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. 

Art.2.6. Între aceste întruniri activitatea este asigurată de grupul operativ al comisiei, format 

din decan şi cei doi prodecani. 
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Art.2.7. La propunerea preşedintelui comisiei, pentru probleme deosebite pot fi convocate la 

întrunirile de lucru ale comisiei persoane competente în rezolvarea problemelor respective. 

Art.2.8. (1) Revocarea comisiei sau a unor membri ai acesteia, pentru motive bine întemeiate, 

este aprobată de Consiliul Facultăţii, la iniţiativa celor care i-au propus.  

(2) Membrii salariaţi ai comisiei, la încetarea contractului de muncă, sunt revocaţi 

de drept.  

(3) Membrii studenţi ai comisiei, la terminarea studiilor, sunt revocaţi de drept. 

Art.2.9. Modificarea prezentului regulament este de competenţa Consiliului Facultăţii de 

Ingineria Resurselor Animale și Alimentare, din cadrul USV Iaşi, prin vot deschis cu majoritate 

simplă. 

 

Capitolul 3 – ATRIBUȚII 

Art.3.l. Comisia pentru Patrimoniu are următoarele atribuții: 

(1) Centralizează spațiile utilizate de Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și 

Alimentare și va transmite documentul responsabilului cu patrimoniu din USV Iași. 

(2) Centralizează propunerile primite de la departamente privind casarea și declasarea 

mijloacelor fixe și obiectelor de mică valoare și le transmite Biroului de Patrimoniu din 

cadrul USV Iași, care va efectua, în baza aprobărilor conducerii universității și Ministerului 

Educatiei casările și declasările. 

(3) Centralizează propunerile primite de la departamente privind transferul de mijloace fixe 

și obiecte de mică valoare în interiorul universității și către alte instituții publice, pe care le 

transmite apoi Biroului de Patrimoniu din USV Iași, care va întocmi documentațiile necesare 

și le va supune aprobărilor conducerii universității. 

Art.3.2. Comisia pentru Patrimoniu va întocmi un raport anual, care va fi prezentat, spre 

informare şi analiză, în Consiliul Facultăţii și va fi trimis Biroului de Patrimoniu din USV Iași. 

 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliul Facultăţii de Ingineria Resurselor 

Animale și Alimentare din data de 07.02.2022. 

 

 

 

DECAN, 
Prof. univ. dr. Ioan Mircea POP 

 

 


