
CARTA UNIVERSITĂłII „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI 
 

Universitatea din Iaşi a deschis, prin inaugurarea ei la 26 octombrie 1860, etapa instituŃională modernă a 
învăŃământului superior în România. 
ÎnfiinŃată sub semnul unităŃii naŃionale, la un an după Unirea din 1859, Universitatea ieşeană a devenit imediat 
principalul centru de polarizare a forŃelor intelectuale din toate provinciile româneşti, pentru afirmarea şi dezvoltarea 
învăŃământului, culturii şi ştiinŃei. 
Universitatea se identifică prin: denumire, stemă, steag, sigiliu şi sediu central. 
Denumirea este Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. 
Stema, steagul şi sigiliul sunt cele aprobate în şedinŃa din 22 martie 2001 a Senatului UniversităŃii. 
Sediul central este situat în Bd. Carol I, nr. 11, din municipiul Iaşi, România, cod 700506. 
Ziua UniversităŃii este sărbătorită anual, la 26 octombrie. Cu acest prilej se desfăşoară manifestări ştiinŃifice, 
culturale şi sportive, sub genericul Zilele UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza”. 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a aderat la The Magna Charta of European Universities (Bologna, 1988) şi este 
afiliată la asociaŃii internaŃionale ale universităŃilor precum: AsociaŃia UniversităŃilor Europene, AsociaŃia 
UniversităŃilor Francofone, ReŃeaua UniversităŃilor Francofone „Alexandru Cuza”, ReŃeaua Utrecht, Grupul 
Coimbra.  

 
Capitolul I – Principii 

 

Art. 1. Înscrisă în continuitatea învăŃământului superior românesc, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" funcŃionează 
ca instituŃie publică, în baza DeclaraŃiei Drepturilor Omului, ConstituŃiei României, Legii ÎnvăŃământului şi a Legii 
privind Statutul Personalului Didactic.  

 

Art. 2. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" îşi asumă rolul fundamental în:  

(i) tezaurizarea valorilor ştiinŃei, culturii şi civilizaŃiei;  

(ii) participarea ştiinŃei româneşti la dezvoltarea ştiinŃei universale;  

(iii) afirmarea identităŃii culturii şi spiritualităŃii naŃionale;  

(iv) dezvoltarea societăŃii româneşti în spiritul unui stat de drept, liber şi democratic;  

(v) cultivarea tradiŃiei gândirii libere şi a democraŃiei academice, în spiritul recunoaşterii drepturilor şi 
libertăŃilor fundamentale ale omului şi al principiului supremaŃiei legii; 

(vi) promovarea valorilor europene. 

Universitatea îşi îndeplineşte acest rol prin:  

a) formarea de specialişti pentru învăŃământ, ştiinŃă, cultură şi activitate social-economică;  

b) perfecŃionarea absolvenŃilor în spiritul progresului cunoaşterii şi al educaŃiei permanente;  

c) integrarea în ştiinŃa şi cultura universală;  

d) promovarea valorilor culturii naŃionale şi universale;  

e) implicarea în procesul de consolidare a spiritualităŃii europene.  

 

Art. 3. (1) Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" acordă diplome de licenŃă, de studii aprofundate, de master şi pentru 
alte forme de învăŃământ postuniversitar, diplome sau certificate de absolvire şi atestate de studii universitare, conferă 
titluri de licenŃiat, de inginer şi titluri ştiinŃifice de doctor. 

(2) Ea încununează contribuŃia unor personalităŃi din Ńară şi din străinătate la viaŃa ştiinŃifică şi culturală a lumii 
contemporane cu titlurile de Doctor honoris causa, Profesor onorific, Membru de onoare al Senatului şi onorează 
activităŃile de excepŃie ale profesorilor săi consultanŃi, pensionari sau pensionabili cu titlul de Profesor emeritus.  

 

Art. 4. (1) Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" este o comunitate universitară distinctă, care îşi desfăşoară 
activitatea în condiŃii de autonomie universitară şi democraŃie academică, într-un spaŃiu propriu, cu buget propriu, 
garantat de Legea ÎnvăŃământului.  

(2) Comunitatea universitară este constituită din corpul profesoral, personalul de cercetare şi studenŃii facultăŃilor. 
AbsolvenŃii, foştii profesori şi cercetători ai UniversităŃii îşi pot menŃine calitatea de membri ai comunităŃii 



universitare a UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza” prin FundaŃia ALUMNI. Desfăşurarea unor activităŃi care aduc 
prejudicii materiale sau morale instituŃiei este incompatibilă cu calitatea de membru al comunităŃii universitare. 
Ridicarea acestei calităŃi se face de către Senat, în urma unei analize temeinice.  

(3) Autonomia universitară, consacrată prin legislaŃia în vigoare, întemeiată pe prevederile ConstituŃiei României şi 
ale Legii ÎnvăŃământului, se manifestă prin libertatea de decizie a UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza” faŃă de 
organismele statale sau politice, în probleme care privesc structura, conducerea, administrarea şi funcŃionarea 
instituŃiei, precum şi în raporturile sale cu unităŃi similare din Ńară şi din străinătate. În baza acestei autonomii se 
elaborează regulamente interne de funcŃionare privind diverse domenii de activitate.  

(4) Libertatea academică consfinŃeşte dreptul fiecărui membru al comunităŃii universitare de a-şi alege subiectele de 
cercetare şi de studiu, de a interpreta rezultatele cercetării, dreptul comunităŃii în ansamblu şi al fiecărui membru în 
parte de a participa la activităŃile de învăŃământ şi cercetare ale UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza”, precum şi la 
organizarea şi conducerea acestor activităŃi.  

(5) SpaŃiul UniversităŃii este ansamblul edificiilor şi al terenurilor, pus la dispoziŃia comunităŃii universitare pentru 
desfăşurarea procesului de învăŃământ şi cercetare, pentru asigurarea condiŃiilor de existenŃă şi de studiu, şi pentru 
desfăşurarea de activităŃi culturale şi sportive; fac parte din spaŃiul UniversităŃii şi edificiile destinate activităŃilor de 
administraŃie. SpaŃiul UniversităŃii este inviolabil.  

(6) Bugetul UniversităŃii "Alexandru Ioan Cuza", ca element important al autonomiei sale, este 
format din alocaŃia bugetară a statului, donaŃii şi subvenŃii, taxe, alte venituri proprii şi încasări conform legii, 
contribuŃii ale firmelor, organismelor publice şi private şi venituri din activităŃi specifice. Stabilirea structurii 
bugetului UniversităŃii, pe surse şi destinaŃii, este un atribut al Senatului.  

 

Art. 5. (1) Comunitatea universitară a UniversităŃii "Alexandru Ioan Cuza" este deschisă cetăŃenilor români şi străini, 
fără discriminări, în conformitate cu organizarea ei internă.  

StudenŃii şi doctoranzii universităŃii sunt parteneri în întreprinderea comună de formare a specialiştilor pentru 
învăŃământ, ştiinŃă, cultură şi activităŃi social-economice.  

Posturile didactice şi de cercetare se ocupă numai prin concurs, validat de Senat.  

(2) Criteriile fundamentale ale apartenenŃei la (ale dobândirii şi menŃinerii statutului) şi promovării în comunitatea 
universitară sunt: competenŃa profesională, subordonată excelenŃei în învăŃământ şi cercetare, rectitudinea morală şi 
ataşamentul faŃă de Universitate. Personalului angajat cu carte de muncă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” i se 
interzice să presteze activităŃi didactice, de cercetare sau de altă natură pentru învăŃământul privat din România sau 
pentru alte universităŃi de stat, în afara parteneriatelor existente, şi, invers, personalul din învăŃământul privat sau de 
la alte universităŃi de stat, în afara parteneriatelor existente, nu poate fi asociat în activităŃi la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”.  

 

Art. 6. Comunitatea universitară se situează, în ansamblul ei, în afara activităŃilor şi confruntărilor politice. Procesul 
de învăŃământ şi de cercetare este incompatibil cu orice formă de manifestare şi prozelitism politic. SpaŃiul 
UniversităŃii nu poate fi folosit pentru activităŃi politice.  

ApartenenŃa la comunitatea universitară nu îngrădeşte în nici un mod activităŃile politice ale membrilor săi, ca 
persoane particulare, în afara spaŃiului UniversităŃii.  

 

Art. 7. Membrii comunităŃii academice se pot asocia în sindicate, în scopul apărării drepturilor prevăzute de lege.  

Membrii comunităŃii academice au dreptul să înfiinŃeze asociaŃii (societăŃi) cu scopuri ştiinŃifice, culturale sau 
didactice, naŃionale şi internaŃionale, sau să facă parte din ele.  

Universitatea sprijină asocierea absolvenŃilor săi în organizaŃii specifice şi încurajează atragerea acestora în viaŃa 
comunităŃii academice prin FundaŃia ALUMNI.  

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi facilitează copiilor membrilor comunităŃii universitare posibilitatea 
formării lor educaŃionale în cadrul unităŃilor de învăŃământ preşcolar şi preuniversitar înfiinŃate de Universitate şi 
care fac parte din structura acesteia. 

 

Art. 8. Membrii comunităŃii academice au dreptul de valorificare a rezultatelor obŃinute prin mijloace specifice, în Ńară 
şi străinătate. Pentru o mai mare eficienŃă a activităŃii de cercetare se pot forma colective de cercetare, centre, 
departamente, laboratoare sau grupuri pe domenii importante şi de actualitate în care există un potenŃial real de 
obŃinere a unor rezultate de certă valoare şi de îndrumare a tinerilor cu aptitudini pentru cercetare. FuncŃionarea 



acestora este reglementată de Senat şi (sau) de Consiliile FacultăŃilor. Se încurajează acreditarea acestora de către 
organisme ştiinŃifice recunoscute pe plan naŃional sau internaŃional.  

 

Art. 9. Întreaga viaŃă academică se întemeiază pe raportul de interdependenŃă învăŃământ-cercetare, care are o 
îndelungată tradiŃie în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, şi pe tendinŃele actuale ale învăŃământului şi ştiinŃei 
româneşti şi universale deschise valorificării lor în planul vieŃii economice, politice şi social-culturale.  

 

Art. 10. Procesul de învăŃământ în Universitate se desfăşoară în limba română. Fac excepŃie activităŃile didactice ale 
căror conŃinut sau formă de organizare impun o altă limbă.  

 

Art. 11. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi promovează relaŃii de colaborare în domeniul învăŃământului şi 
ştiinŃei cu institute de învăŃământ superior şi de cercetare din România şi din străinătate, cu excepŃia învăŃământului 
universitar privat din România, aceasta însemnând neangajarea resurselor umane, materiale şi financiare ale 
UniversităŃii în favoarea învăŃământului privat şi nici invers. RelaŃiile de colaborare se întemeiază pe caracterul 
universal al culturii şi cunoaşterii ştiinŃifice şi au la bază principiile democraŃiei, libertăŃii academice, egalităŃii şi 
deschiderii spre integrare în comunitatea ştiinŃifică internaŃională şi în spaŃiul de cultură şi civilizaŃie europeană, cu 
respectarea identităŃii naŃionale.  

 

Art. 12. Universitatea este reprezentată în organismele universitare, naŃionale şi internaŃionale prin Rector sau printr-
un membru al comunităŃii academice desemnat de acesta.  

 

Capitolul II - Normele care reglementează viaŃa comunităŃii academice 
 

Art. 13. În acord cu Art. 1. şi Art. 4. (3) se elaborează următoarele regulamente speciale:  

a) Regulamentul general de organizare şi funcŃionare a UniversităŃii;  

b) Regulamentele de organizare şi funcŃionare a facultăŃilor, şcolilor postuniversitare, departamentelor şi colectivelor 
de cercetare;  

c) Regulamentul privitor la activitatea didactică;  

d) Regulamentul de funcŃionare a învăŃământului la distanŃă şi cu frecvenŃă redusă;  

e) Regulamentul privitor la funcŃionarea colegiilor universitare;  

f) Regulamentul privitor la încadrarea, evaluarea şi promovarea personalului didactic şi de cercetare;  

g) Regulamentul de organizare şi desfăşurare a doctoratului;  

h) Regulamentul privitor la acordarea titlurilor onorifice;  

i) Normele de administrare şi gestionare a patrimoniului;  

j) Codul deontologic al membrilor comunităŃii academice;  

k) Regulamentele de organizare şi funcŃionare a Senatului şi a Consiliilor FacultăŃilor; 

l)Regulamente privind  organizarea activităŃii învăŃământului preşcolar şi preuniversitar din cadrul UniversităŃii; 

m) Regulamentul privind cercetarea ştiinŃifică; 

n) Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Consiliului Cercetării ŞtiinŃifice al UniversităŃii „Alexandru Ioan 
Cuza” Iaşi. 

Toate aceste regulamente fac parte integrantă din Cartă, în urma aprobării fiecăruia, în parte, de către Senat. 
Organismele de conducere ale componentelor structurale (facultăŃi, colegii, şcoli postuniversitare, departamente) îşi 
elaborează regulamente proprii, în acord cu prevederile prezentei Carte.  

 

Art. 14. În domeniul selecŃiei, formării şi promovării personalului, Senatul UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 
are următoarele prerogative:  

a) stabilirea criteriilor de selectare şi de promovare;  



b) organizarea concursurilor;  

c) acordarea de recompense, stimulente, burse, concedii de studii şi de cercetare etc.;  

d) stabilirea şi aplicarea de sancŃiuni.  

 

Art. 15. Senatul asigură dezvoltarea patrimoniului propriu prin folosirea mijloacelor financiare atribuite, atrase şi 
obŃinute.  

Patrimoniul, constituit din construcŃii, terenuri, dotări, valori materiale şi nemateriale, este intangibil.  

Administrarea patrimoniului se face de către DirecŃia generală administrativă care este condusă de Directorul general 
administrativ, în condiŃiile legii, pe baza Normelor de administrare şi gestionare ale patrimoniului UniversităŃii 
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, aprobate de Senat.  

Ocuparea postului de Director general administrativ se face prin concurs, pe baza criteriilor profesionale şi 
manageriale stabilite de Senat. Concursul este validat de Senat.  

 

Art. 16. PublicaŃiile universităŃii sunt ştiinŃifice, didactice şi literar-culturale. Toate publicaŃiile editate sub egida 
UniversităŃii trebuie să aibă comitete de redacŃie cu redactor şef şi secretar de redacŃie aprobate de Senat, care decid 
publicarea sau nepublicarea articolelor primite, pe baza referatelor alcătuite de specialişti recunoscuŃi. Principala 
publicaŃie a universităŃii este intitulată Analele ştiinŃifice ale UniversităŃii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, prescurtat An. 
şt. Univ. "Al. I. Cuza" Iaşi, cu apariŃie anuală, pe secŃiuni aprobate de Senat. Articolele publicate trebuie să fie 
originale. Se încurajează publicarea acestora în limbi de circulaŃie internaŃională. Toate articolele trebuie să aibă un 
rezumat în una din limbile de circulaŃie internaŃională, în care se va insista asupra originalităŃii articolului respectiv.  

 

Art. 17. Documentarea pentru activităŃile de învăŃământ şi cercetare este realizată îndeosebi prin Biblioteca Centrală 
Universitară "Mihai Eminescu". Directorul acesteia este şi profesor al UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza”. 
Profesorii care participă la concursul pentru acest post trebuie să aibă avizul Senatului.  

 

Art. 18. În situaŃii de litigiu cu persoane fizice sau juridice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” recurge la 
mijloacele legale de acŃiune.  

În cazul unor decizii care contravin principiilor autonomiei universitare, Senatul se adresează pentru soluŃionare, prin 
Rector, organelor competente.  

 

Capitolul III - CompetenŃele decizionale 

 

Art. 19. În domeniul activităŃii didactice şi ştiinŃifice, comunitatea academică, prin organismele sale de conducere, se 
pronunŃă şi, după caz, ia decizii cu privire la:  

a) planurile şi programele de învăŃământ;  

b) cifrele de şcolarizare;  

c) crearea sau desfiinŃarea unor componente structurale ale universităŃii;  

d) programele de cercetare şi de repartizare a resurselor pentru realizarea acestora;  

e) organizarea de manifestări ştiinŃifice cu caracter naŃional sau internaŃional;  

f) acordarea titlurilor ştiinŃifice de doctor, doctor honoris causa precum şi a titlurilor onorifice; face propuneri 
privitoare la acordarea unor distincŃii şi premii instituite pe plan naŃional sau internaŃional, inclusiv pentru cele 
prevăzute de Legea privind Statutul Personalului Didactic;  

g) recunoaşterea şi echivalarea studiilor efectuate în Ńară sau în străinătate.  

 

Art. 20. Pentru realizarea obiectivelor sale, Senatul UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza” ia hotărâri cu privire la:  

a) structurile proprii de organizare: facultăŃi, colegii, şcoli postuniversitare, departamente, unităŃi preşcolare şi de 
învăŃământ preuniversitar, precum  şi alte unităŃi;  

b) acordurile de colaborare în domeniul didactic şi ştiinŃific cu instituŃii din Ńară şi din străinătate;  



c) utilizarea resurselor umane, materiale şi financiare în conformitate cu priorităŃile proprii;  

d) organizarea de activităŃi specifice pentru realizarea de venituri proprii şi utilizarea lor eficientă;  

e) crearea de fundaŃii şi/sau afilierea la fundaŃii existente;  

f) organizarea periodică a activităŃilor de perfecŃionare şi de testare a personalului tehnico-administrativ;  

g) organizarea şi sprijinirea lectoratelor în cadrul unor universităŃi din străinătate.  

 
Art. 21. Activitatea din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este condusă de Senat. Acesta reprezintă autoritatea cea 
mai înaltă a UniversităŃii. Regulamentele şi Hotărârile adoptate de Senat sunt obligatorii pentru cadrele didactice cu 
funcŃii de conducere şi pentru toŃi membrii comunităŃii academice.  
Activitatea Senatului se desfăşoară în conformitate cu prevederile Cartei şi ale regulamentelor de funcŃionare.  
Preşedintele Senatului este Rectorul.  
Aducerea la îndeplinire a hotărârilor Senatului şi conducerea activităŃilor curente sunt asigurate de Biroul Senatului 
care este constituit conform Legii privind Statutul Personalului Didactic.  
Biroul Senatului poate convoca, pentru soluŃionarea problemelor specifice, Colegiul Academic format din membrii 
Biroului Senatului şi decanii facultăŃilor.  
Pentru fundamentarea deciziilor, Senatul instituie comisii de specialitate.  
Hotărârile Senatului şi ale Biroului Senatului se publică trimestrial în Buletinul Informativ al UniversităŃii „Alexandru 
Ioan Cuza”.  

 

Art. 22. Senatul este format din reprezentanŃii facultăŃilor, care sunt cadre didactice titulare, cercetători ştiinŃifici cu 
titlul de doctor şi studenŃi. Desemnarea acestora se face în conformitate cu Regulamentele de organizare şi funcŃionare 
a Senatului şi a Consiliilor FacultăŃilor.  

Membrii Senatului sunt aleşi pentru o perioadă de patru ani de către Consiliile FacultăŃilor. ExcepŃie fac studenŃii, ai 
căror reprezentanŃi îşi pierd calitatea de membri ai Senatului după absolvirea facultăŃii.  

Fiecare facultate este reprezentată în Senat de una până la şase persoane, proporŃional cu numărul cadrelor titulare. 
Decanii facultăŃilor, Directorul General Administrativ, Directorul Bibliotecii Centrale Universitare şi Directorii 
Departamentelor aflate în subordinea Senatului fac parte de drept din Senat. ReprezentanŃii studenŃilor în Senatul 
UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza” sunt aleşi de Consiliile studenŃeşti, cu validare în Consiliile facultăŃilor 
respective, în conformitate cu prevederile Legii ÎnvăŃământului. Fiecare facultate are cel puŃin un reprezentant al 
studenŃilor în Senatul UniversităŃii. AbsenŃele nemotivate de la şedinŃele Senatului sau ale Biroului Senatului pot 
conduce la excluderea din aceste structuri.  

 

Art. 23. Alegerea Rectorului, Prorectorilor şi a Cancelarului general se face prin vot direct şi secret, de către Senat, 
pentru o perioadă de patru ani, conform Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Senatului. 

 

Art. 24. Activitatea în facultate este condusă de Consiliul FacultăŃii format din reprezentanŃii Departamentelor şi ai 
studenŃilor. Membrii Consiliului FacultăŃii sunt aleşi prin vot direct şi secret pentru o perioadă de patru ani, de către 
departamentele facultăŃii, conform Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Consiliului FacultăŃii. ExcepŃie fac 
studenŃii, ai căror reprezentanŃi sunt propuşi de colegii lor din formaŃiile de studiu cu drept de reprezentare în 
Consiliul FacultăŃii. Ei sunt validaŃi de Consiliul FacultăŃii constituit din reprezentanŃii Departamentelor facultăŃii 
respective.  

 

Art. 25. Preşedintele Consiliului FacultăŃii este Decanul.  

ActivităŃile curente sunt coordonate de Biroul Consiliului FacultăŃii.  

 
Art. 26. Directorii de departamente fac parte, de drept, din Consiliul FacultăŃii.  

Decanul, Prodecanii, Cancelarul şi Directorii de departamente sunt aleşi în conformitate cu Regulamentul de 
organizare şi funcŃionare a Consiliului FacultăŃii.  

 

 

 



Capitolul IV - Procedura de adoptare şi de modificare 

 

Art. 27. Carta UniversităŃii se adoptă de către Senat.  

 
Art. 28. Modificarea prezentei Carte universitare se poate iniŃia la propunerea a cel puŃin o treime dintre membrii 
Senatului.  

 

Art. 29. Această Cartă Universitară a fost adoptată de Senatul UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza” în şedinŃa din 14 
iunie 2001 (Hotărârea nr. 3) şi a intrat în vigoare începând cu anul universitar 2001/2002.  

 

Art. 30. Modificările la această Cartă Universitară au fost adoptate de Senatul UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza” în 
şedinŃa din 13 decembrie 2007 (Hotărârea nr. 12) şi intră în vigoare începând cu anul universitar 2007-2008. 

 

R E C T O R, 

Prof. univ. dr. DUMITRU OPREA 

 

 

Prezentul text a fost propus spre adoptare Senatului UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza" de către o comisie formată 
din: 

 

Prof. univ. dr. Dumitru Oprea - rector  
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