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Regulament de Organizare şi Funcţionare 

a Comisiei pentru Activitate Studenţească şi Probleme Sociale 

din cadrul Consiliului Facultăţii de Inginerie 

Capitolul I - Dispoziții generale 

Art. 1. Regulamentul de organizarea și funcționare a Comisiei pentru Activitate Studenţească şi 

Probleme Sociale din Consiliul Facultăţii de Inginerie, denumită în continuare CASPS-CFI, este 

elaborat în conformitate cu: 

a) Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordonanța de urgență nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calității educației;

c) Carta Universității „Dunărea de Jos” din Galați;

d) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Facultăţii de Inginerie (CFI);

e) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei pentru Activitate Studenţească şi

probleme Sociale a Senatului UDJG. 

Art. 2. Componenţa CASPS-CFI a fost aprobată prin HCF nr. 4/05.05.2020 şi HCF nr. 

5/07.05.2020. 

Art. 3. CASPS-CFI asigură monitorizarea şi orientarea activităţii studenţilor din facultate, stabilind 

strategii pentru creşterea promovabilităţii, reducerea abandonului şcolar și inserția absolvenților pe 

piața muncii. 

Capitolul II - Organizare și funcționare 

Art. 4. CASPS-FI se constituie la propunerea decanului facultății, la începutul mandatului și 

funcționează, de regulă, pentru o perioadă de 4 ani. 

Art. 5. CASPS-CFI este condusă de un președinte propus de decanul facultății și avizat de Consiliul 

Facultății. Membrii comisiei sunt propuşi/autopropuşi dintre membrii CFI şi avizaţi de Consiliul 

Facultăţii. 

Art. 6. CASPS-CFI este convocată de preşedintele comisiei, decanul facultății sau prodecanul ce 

răspunde de activitatea studenţească. 

Art. 7. CASPS-CFI se întrunește periodic, în ședințe ordinare și în ședințe extraordinare, după caz. 

Comisia își poate desfășura activitatea și în modul online, în prezența a minimum 2/3 a membrilor 

comisiei. 

Art. 8. La ședințele CASPS-CFI pot fi invitate, fără drept de vot, persoane a căror prezență este 

apreciată ca fiind necesară pentru clarificarea unor aspecte aflate în competența CASPS-CFI. 

Art. 9. Deciziile CASPS-CFI se adoptă, de regulă, prin vot deschis. La propunerea președintelui sau 

a oricărui membru prezent la ședință, se poate adopta procedura votului secret, dacă acest lucru nu 

contravine altor proceduri în vigoare. 

Art. 10. Președintele și membrii CASPS-CFI au drept deplin de vot. 

Anexa 6 la Hotărârea Consiliului Facultății de Inginerie nr. 13 din 14.07.2020  
Decan, Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU
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Art. 11. Deciziile CASPS-CFI sunt adoptate cu votul majorității simple a membrilor prezenți, 

exceptând cazurile în care se aplică alte prevederi. 

Art. 12. Deciziile CASPS-CFI se tehnoredactează de președinte, se semnează de toți membrii 

prezenți și se comunică decanului și secretariatului facultății pentru înregistrare. 

Art. 13. Calitatea de membru al CASPS-CFI poate înceta în următoarele cazuri: 

a) prin decizia decanului Facultății de Inginerie, pentru motive bine întemeiate ce vor fi 

prezentate CFI. 

b) finalizarea studiilor de către studenţii membri ai CFI; 

c) pierderea calității de membru al CFI; 

d) prin demisie. 

Art. 14. Pentru ocuparea locurilor vacante se organizează alegeri, conform Metodologiei de alegeri 

aprobată de Senatul UDJG. 

 

 

Capitolul III – Atribuții 
 

Art. 15. CASPS-CFI are următoarele atribuţii: 

a) sprijină studenţii în acţiunile sociale, culturale şi sportive;  

b) coordonează activităţile de cazare, de acordare a burselor şi a biletelor de tabără;  

c) monitorizează problemele sociale ale studenţilor din facultate;  

d) realizează, în colaborare cu Departamentul de Consiliere şi Orientare în carieră a Studenţilor 

(DCOCS), consilierea studenţilor pe parcursul studiilor de licenţă, masterat, doctorat;  

e) monitorizează şi organizează, în colaborare cu directorii de departamente, activitatea de 

practică;  

f) sprijină organizarea de vizite de specialitate în companii industriale;  

g) verifică asigurarea condiţiilor optime de studiu din biblioteci, ateliere, săli de curs; 

h) propune proiecte pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii, în vederea îmbunătăţirii 

condiţiilor de viaţă ale studenţilor; 

i) asigură recunoașterea rezultatelor profesionale de excepție ale studenților și stimularea 

acestora prin acordarea de burse, în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse și 

alte forme de sprijin material, de burse private, bilete de tabără etc; 

j) sprijină participarea și implicarea studenţilor în organizarea evenimentelor științifice (sesiuni 

de comunicări, conferinţe şi concursuri profesionale); 

k) susţine organizarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti; 

l) organizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie întâlniri cu îndrumătorii de an, pentru 

identificarea problemelor studenţeşti nerezolvate sau rezolvate necorespunzător şi soluţionarea 

acestora;  

m) monitorizează activitatea DCOCS; 

n) sprijină colaborarea cu Liga studenților și Asociaţiile studenţeşti şi susţine programul de 

Voluntariat al studenţilor; 

o) verifică dacă este respectat principiul libertăţii de exprimare, în baza căruia studenţii au 

dreptul să îşi exprime liber opiniile academice în cadrul universităţii; 

p) verifică dacă studenţii beneficiază de egalitate de tratament în cadrul activităţilor desfăşurate 

în facultate;  

q) asigură promovarea și menținerea legăturilor cu absolvenții facultății și continuarea 

activităților de actualizare a paginii ALUMNI a Facultății de Inginerie; 

r) verifică dacă studenţii au dreptul de acces liber şi gratuit la informaţii care privesc propriul 

parcurs educaţional şi viaţa comunităţii academice din care fac parte, în conformitate cu 

prevederile legii; 

s) monitorizează respectarea criteriilor de acordare a burselor, conform Regulamentului de 

acordare a burselor, aprobat de Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi; 
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t) verifică modul de repartizare a locurilor în cămine pentru studenţii Facultăţii de Inginerie. 

 

 

Capitolul IV - Dispoziții finale 
 

Art. 16. Comisia pentru Activitate Studenţească şi Probleme Sociale poate propune modificarea și 

completarea prezentului regulament, ori de câte ori acest lucru este necesar sau se impune. 

Art. 17. Prezentul Regulament a fost elaborat de Comisia pentru Activitate Studenţească şi 

Probleme Sociale, a fost aprobat în ședința Consiliul Facultăţii de Inginerie din data de 14.07.2020 

și produce efecte începând cu data aprobării. 

 

 

 


