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Regulament de Organizare şi Funcţionare a  

Comisiei de Calitate din cadrul Consiliului Facultăţii de Inginerie 

Capitolul I - Dispoziții generale 

Art. 1. Regulamentul de organizarea și funcționare a Comisiei de Calitate din Consiliul Facultăţii 

de Inginerie, denumită în continuare CC-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 și Funcționare a Consiliului Facultăţii de Inginerie (CFI);

e) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Didactice și de Calitate a Senatului

UDJG. 

Art. 2. Componenţa CC-CFI a fost aprobată prin HCF nr. 4/05.05.2020 şi HCF nr. 5/07.05.2020. 

Art. 3. CC-CFI este organismul responsabil cu elaborarea, implementarea și controlul sistemului de 

management al calităţii la nivelul Consiliului Facultăţii de Inginerie. 

Capitolul II - Organizare și funcționare 

Art. 4. CC-CFI se constituie la propunerea decanului facultății, la începutul mandatului, și 

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

Art. 5. CC-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. CC-CFI este convocată de preşedintele comisiei, decanul facultății sau prodecanul cu 

activitatea didactică şi asigurarea calităţii. 

Art. 7. CC-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 CC-CFI pot fi invitate, fără drept de vot, persoane a căror prezență este 

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

Art. 9. Deciziile CC-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 CC-CFI au drept deplin de vot. Reprezentanții studenților în CC-

CFI au drept de vot asupra tuturor propunerilor supuse aprobării, cu excepţia scoaterii la concurs a 

posturilor didactice și de cercetare sau a avizării rezultatelor concursurilor pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare sau pentru acordarea gradațiilor de merit. 

Art. 11. Deciziile CC-CFI sunt adoptate cu votul majorității simple a membrilor prezenți, exceptând 

cazurile în care se aplică alte prevederi. 

Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Facultății de Inginerie nr. 13 din 14.07.2020  
Decan, Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU
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Art. 12. Deciziile CC-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 CC-CFI poate înceta în următoarele cazuri: 

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

prezentate în 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. CC-CFI are atribuţii în următoarele direcţii: 

a) derularea/desfășurarea programelor de studii:  

• analizează, împreună cu Comisia Didactică a CFI (CD-CFI), conținutul, metodica și eficiența 

procesului educativ, precum și acoperirea cu materiale didactice a disciplinelor;  

• analizează, împreună cu CD-CFI, continuitatea de conținut și corelarea relativă a materiei 

cursurilor, conform planurilor de învățământ și fișelor disciplinelor;  

• analizează și avizează, împreună cu CD-CFI, structura planurilor de învățământ noi, urmărind 

respectarea standardelor specifice ARACIS;  

• avizează consultativ, împreună cu CD-CFI, introducerea unor programe de studii noi şi 

modificarea programelor de studii existente; 

• transmite decanului Facultăţii de Inginerie punct de vedere asupra dosarelor de autorizare 

provizorie/acreditare/evaluare a programelor de studii. 

b) activitatea și pregătirea cadrelor didactice: 

• elaborează criteriile și metodologia pentru evaluarea periodică a personalului didactic și de 

cercetare; 

• verifică, prin sondaj, fișele de autoevaluare; 

• organizează periodic sesiuni de instruire psiho-pedagogică și/sau cursuri de 

perfecționare/formare continuă a cadrelor didactice și de cercetare din facultate. 

c) ocuparea posturilor didactice și de cercetare: 

• elaborează și propune spre aprobare CFI procedura proprie a Facultăţii de Inginerie, cu 

respectarea procedurii aprobate de Senatul universitar, de scoatere la concurs a posturilor 

didactice și de cercetare;  

• elaborează standarde de ocupare a posturilor didactice, conform Legii nr. 1/2011 a Educaţiei 

Naţionale şi a Metodologiei interne a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, pe care le 

propune spre aprobare Senatului universitar; 

• avizează structura normelor didactice, în conformitate cu Standardele ARACIS specifice 

domeniilor de studii universitare de diplomă şi de masterat; 

• elaborează recomandări privind condiţiile minimale pentru promovarea pe posturi didactice şi 

de cercetare. 

d) acordarea gradaţiilor de merit: 

• elaborează criteriile și metodologia pentru acordarea gradațiilor de merit; 

• verifică îndeplinirea criteriilor pentru acordarea gradațiilor de merit; 

• elaborează punct de vedere pe care îl transmite decanului Facultăţii de Inginerie. 

e) acordarea diplomelor Facultăţii de Inginerie: 

• elaborează criteriile și metodologia pentru acordarea diplomelor Facultăţii de Inginerie; 
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• verifică fişele de autoevaluare ale cadrelor didactice propuse pentru atribuirea Diplomei  

„ANGHEL  SALIGNY” pentru rezultate  de  excelenţă în  funcţia didactică. 

f) avizarea consultativă a următoarelor documente: 

• regulamentele de organizare și funcționare ale celorlalte comisii din cadrul CFI; 

• denumirea, tipul, forma și conținutul formularelor folosite în Facultatea de Inginerie. 

g) alte activități: 

• analizează propunerile şi recomandările membrilor CFI, cadrelor didactice, cercetătorilor, 

studenților și a personalului administrativ cu privire la îmbunătățirea calității procesului 

educațional și propune măsuri de implementare a acestora; 

• soluționarea contestațiilor care au drept obiect calitatea actului educațional. 

 

 

Capitolul IV - Dispoziții tranzitorii și finale 
 

Art. 16. Comisia de Calitate 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 de Calitate, a fost aprobat în ședința 

Consiliului Facultăţii din data de 14.07.2020 și produce efecte începând cu data aprobării. 

 

 

 


