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REGULAMENT 

DE FUNCȚIONARE A CONSILIULUI  FACULTĂȚII 

 

I. ORGANIZAREA CONSILIULUI FACULTĂȚII 

Art. 1. Consiliul Facultății de Științe și Mediu funcționează în conformitate cu prevederile Cartei 

Universității ,,Dunărea de Jos" din Galați.  

Art. 2. Consiliul Facultății este organismul de conducere al Facultății de Științe și Mediu.  

Art. 3. Consiliul Facultății este alcătuit din cadre didactice și studenți ai Facultății de Științe și 

Mediu desemnați prin alegeri democratice la nivelul departamentelor de Matematică-Informatică, 

Chimie, Fizica si Mediu, si organizației studenjesti.                                          

 Art. 4(1) Consiliul Facultății aplica hotărârile proprii, cele ale Consiliului de Admnistrație și ale 

Senatului Universității ,,Dunărea de Jos" din Galați; 

        4(2) Consiliul Facultății se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie; 

        4(3) În Consiliul Facultății hotărârile se iau cu majoritatea simpla a celor prezenți, dacă 

numărul acestora reprezintă cel pu|in 2/3 din totalul membrilor consiliului.  

Art. 5(1) Conducerea operativa a Facultății de Științe și Mediu este asigurată de Biroul 

Consiliului Facultății, alcatuit din decan, prodecan si directorii departamentelor; 

        5(2) Presedintele Biroului Consiliului Facultății este decanul facultații;  

        5(3) Biroul Consiliului Facultății se întrunește, la inițiativa decanului ori de cate ori este 

necesar. La ședință pot participa, ca invitați, reprezentanți ai organizației studențești și ai 

instituțiilor care colaborează cu Facultatea de Științe și Mediu;  

         5(4) Biroul Consiliului Facultății își desfășoara activitatea în intervalul dintre ședințele 

Consiliului Facultății pe baza hotărârilor acestuia.  
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II. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI FACULTĂȚII 

 Art. 6.  Atribuțiile Consiliului Facultății sunt stabilite în conformitate cu art. 52 din Carta 

Universității ,,Dunărea de Jos" din Galați.  

  Art. 7. Consiliul Facultății își desfășoară activitatea în plen șj pe comisii, având urmatoarele 

atribuții: 

 • aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea și funcționarea facultații; 

 • aprobă programele de studii gestionate de facultate; 

 • controlează activitatea decanului și aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind      

starea generală a facultății, asigurarea calității și respectarea eticii universitare la nivelul 

facultății;  

 • elaboreaza strategia de dezvoltare a facultății;  

 • adoptă regulamentele de funcționare a facultății; 

 • avizează planurile de învățământ și le supune spre aprobare senatului; 

 • precizează sarcinile didactice și de cercetare, în vederea întocmirii statelor de  functii;  

  • avizează alegerea directorilor de departament și a șefilor unităților de cercetare; 

 • propune spre aprobare senatului cifrele de școlarizare;  

 • avizează statele de funcțiuni ale departamentelor, propunerile de scoatere la concurs a 

posturilor vacante și aproba comisiile de concurs pentru posturile didactice; 

 • aprobă prin vot nominal deschis hotararile comisiilor de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice;  

• stabilește metodologiile cu privire la concursurile de admitere, sesiunile de examene, 

examenele de licență și disertație, precum și modul de organizare a cursurilor postuniversitare;  
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• aproba defalcarea bugetului facultății pe departamente;  

• analizează semestrial situația execuției bugetare pe baza datelor furnizate de 

compartimentele de specialitate ale Universității;  

• stabilește criteriile, standardele și metodologia pentru evaluarea periodică a personalului 

didactic și de cercetare; 

 • realizează analize de cursuri și corelarea cursurilor; 

 • adoptă măsuri în vederea îmbunătățirii pregătirii studenților în concordanță cu cerințele 

pieții muncii;  

 • propune senatului acordarea titlurilor onorifice; 

 • analizează şi avizează propunerile departamentelor pentru noi conducători de doctorat şi 

domenii; 

 • propune senatului comisiile de admitere la doctorat, aprobă programele de activitate ale 

doctoranzilor, titlurile şi tematicile tezelor de doctorat; 

 • stabilește strategia cooperarii academice interne și internaționale la nivel de facultate;  

 • dezbate șj aproba anual "Raportul asupra stării facultății", întocmit de către decan și îl 

aduce la cunoștința membrilor facultății;  

 • poate propune senatului suspendarea din funcția de conducere a persoanelor care au fost 

alese sau validate în adunarea electiva a facultății; 

 • aplică sancțiuni și acordă recompense în conformitate cu regulamentele Universității și 

facultății;  

• deliberează și ia decizii cu privire la gestionarea resurselor financiare disponibile, 

conform Regulamentului de Gestiune Financiară Independentă a Fondurilor Facultăților; 
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 • aproba angajarea specialiștilor cu valoare științifică recunoscută în domeniu, din țară 

sau din străinătate, în calitate de profesori ori conferențiari asociați invitați, avizați de consiliul 

departamentului;  

• audiaza candidații la concursul pentru ocuparea funcției de decan și avizează minim doi 

candidați; 

 • stabilește măsurile necesare pentru armonizarea raportului dintre numarul studenților șj 

numarul cadrelor didactice din facultate. 

 

III. COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI  FACULTĂȚII 

Art. 8. Comisiile de specialitate sunt constituite din membrii Consiliului Facultății si sunt 

structurate pe urmatoarele domenii: 

   • Comisia pentru activitate managerială și administrație;  

   • Comisia pentru activitatea didactică și probleme studențesti; 

   • Comisia pentru activitatea de cercetare științifică și baza materială; 

   • Comisia de asigurarea calității, etică și deontologie.  

Art. 9. Comisiile de specialitate nu adoptă hotărâri proprii; ele analizează și asigură o bună 

desfășurare a activității instructiv educative a facultății și propune Consiliului Facultății măsuri de 

îmbunatățire a acesteia. 

Art. 10. Fiecare comisie este condusă de un membru al Consiliului Facultății și funcționează pe 

baza unui calendar de acțiuni aprobat anual în Consiliul Facultății.  

Art. 11. Comisiile de specialitate ale Consiliului Facultății au urmatoarele atribuții: 
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1. Comisia pentru activitate managerială și de administrație 

• elaborează strategia de dezvoltarea a Facultății de Științe și Mediu; 

 • asigură desfășurarea în condiții bune a procesului de învățământ, participând la orele de 

curs, seminarii, lucrari practice și examene;  

• asigură elaborarea Fișei postului pentru membrii Biroului Consiliului Facultății, și 

directorii departamentelor;  

• analizează statele de funcțiuni ale departamentelor și propunerile acestora de scoatere la 

concurs a posturilor vacante;  

• asigură întocmirea notelor de comandă potrivit disciplinelor din planurile de învățământ;  

• stabilește criteriile, standardele de competență și metodologia pentru evaluarea periodică 

a personalului didactic și auxiliar;  

• aprobă defalcarea bugetului facultății pe departamente;  

• analizează semestrial situația execuției bugetare pe baza datelor furnizate de 

compartimentele de specialitate ale Universității;  

• dezbate ,,Raportul anual al stării facultății", întocmit de decan;  

• asigură pregatirea și păstrarea în condiții corespunzatoare a spațiilor de invățământ;  

• analizeaza și propune spre aprobare Consiliului Facultății cifrele de scolarizare;  

• stabilește strategia cooperarii academice interne și internationale la nivel de facultate;  

• stabilește metodologiile de desfășurare a concursurilor de admitere, examene de licență 

și disertație;  

• stabilește programul de popularizare a Facultății de Stiințe și Mediu în vederea orientării 

absolvenților de liceu către specializarile existente în facultate.  
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• stabilește metodologiile de desfășurare a concursurilor de admitere, examene de licență 

și disertație. 

2. Comisia pentru activitatea didactică și probleme studențești  

• coordonează activitatea didactică la toate formele de învățământ;  

• asigură elaborarea planurilor de învățământ și le propune spre aprobarea Consiliului 

Facultății;  

• urmărește intocmirea programelor analitice și corelarea acestora cu celelalte discipline;  

• asigură întocmirea dosarelor de evaluare și acreditare a specializărilor; 

• analizează oportunitatea înființării de noi specializări la învățământul de zi, IDD, IFR și 

masterat;  

• urmărește efectuarea orariilor în concordanță cu repartizarea eficientă a spațiilor de 

învățământ;  

• stabilește criteriile pentru continuarea de studii în conformitate cu legislația în vigoare și 

Carta Universitații;  

• coordonează activitatea socială a studenților: repartizarea burselor, repartizarea 

studenților în cămin etc;  

• sprijină organizațiile studenților în realizarea unor acțiuni cultural științifice. 

3. Comisia pentru activitatea de cercetare științifică și bază materială 

• coordonează activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică, consultanță și 

expertiză la nivelul Facultații de Științe și Mediu;  

• coordonează întocmirea programelor de cercetare la nivelul departamentelor; 
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• asigură informarea și pregătirea colectivelor de cercetare privind întocmirea 

documentației necesare participării la competiții naționale și internaționale (granturi, 

programe);  

• coordonează activitatea cercurilor stiințifice studențești și asigură organizarea Sesiunilor 

de referate și comunicări științifice ale studenților;  

• asigură utilizarea în condiții corespunzatoare a bazei materiale existente la nivelul 

catedrelor și urmărește folosirea eficientă a fondurilor destinate dotării laboratoarelor și 

cabinetelor.  

4. Comisia de asigurarea calității, etică și deontologie 

• urmărește mecanismele de implementare a măsurilor de asigurarea calității, stabilite de 

către Comisia de calitate în urma Raportului anual și a Planului de măsuri;  

• elaborează/revizuiește procedurile și alte documente necesare pentru asigurarea calității 

procesului de învaățământ în Facultatea de Științe și Mediu;  

• elaborează/revizuiește Regulamentele care stau la baza activitajilor din Facultatea de 

Științe și Mediu (admitere, examinare, etc.);  

• participă la acțiunile de evaluare instituțională periodică a calității;  

• acordă consultanță în asigurarea calității;  

• sprijină Comisia de Evaluare și Asigurare a Calitățăii din universitate în realizarea de 

sinteze privind acțiunile de evaluare, audit și îmbunîătățire a calității. 

 

                                                                       Decan, 

Conf. dr. Jenică CRÎNGANU 


