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Regulament de Organizare şi Funcţionare 

a Comisiei de Relaţii Internaţionale şi Mobilităţi din cadrul 

Consiliului Facultăţii de Inginerie 

Capitolul I - Dispoziții generale 

Art. 1. Regulamentul de organizarea și funcționare a Comisiei de Relaţii Internaţionale şi Mobilităţi 

din Consiliul Facultăţii de Inginerie, denumită în continuare CRIM-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 Facultăţii de Inginerie.

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

Art. 3. CRIM-CFI este responsabilă cu promovarea şi dezvoltarea relațiilor internationale ale 

Facultății de Inginerie, prin programele Erasmus+, CEEPUS şi alte programe europene şi 

internaţionale. 

Capitolul II - Organizare și funcționare 

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

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

Art. 5. CRIM-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. CRIM-CFI este convocată de preşedintele comisiei, decanul facultății sau prodecanul care 

răspunde de relaţiile internaţionale. 

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

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

Art. 9. Deciziile CRIM-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 CRIM-CFI au drept deplin de vot. 

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

exceptând cazurile în care se aplică alte prevederi. 

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

prezenți și se comunică decanului și secretariatului facultății pentru înregistrare. 

Anexa 5 la Hotărârea Consiliului Facultății de Inginerie nr. 13 din 14.07.2020  
Decan, Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU
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Art. 13. Calitatea de membru al CRIM-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. CRIM-CFI promovează, urmăreşte şi monitorizează: 

a) dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională pe plan academic și de cercetare științifică cu 

universități partenere, organizații guvernamentale și nonguvernamentale, centre de cercetare, 

companii și fundații internaționale; 

b) facilitarea schimburilor interuniversitare; 

c) sporirea prestigiului facultăţii, prin diseminarea rezultatelor obținute de către comunitatea 

academică; 

d) atragerea unui număr cât mai mare de studenți străini în programele formative organizate de 

facultate; 

e) informarea operativă a personalului didactic, de cercetare și a studenților asupra 

oportunităților de cooperare internațională pe plan academic și în domeniul cercetării științifice. 

Art. 16. CRIM-CFI urmăreşte şi se implică activ în: 

a) încheierea de acorduri bilaterale între Facultatea de Inginerie și facultăți tehnice din 

străinătate; 

b) monitorizarea documentelor Learning Agreement ale studenților incoming și outgoing; 

c) consilierea profesorilor români care predau studenților incoming; 

d) consilierea și monitorizarea studenților străini; 

e) consilierea lectorilor străini care predau în cadrul Facultății de Inginerie; 

f) consilierea studenților și profesorilor români care studiază sau efectuează stagii de cercetare în 

străinătate; 

g) gestionarea mobilităților Erasmus (studenți și cadre didactice) KA103, KA107; 

h) asigurarea legăturii cu beneficiarii incoming/outcoming şi cu universităţile gazdă/de origine; 

i) gestionarea și evidența proiectelor finanțate prin Programul Erasmus+; 

j) gestionarea mobilităților CEEPUS – studenți și cadre didactice bursieri CEEPUS străini. 

 

Capitolul IV - Dispoziții tranzitorii și finale 
 

Art. 17. Comisia de Relaţii Internaţionale şi Mobilităţi poate propune modificarea și completarea 

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

Art. 18. Prezentul Regulament a fost elaborat de Comisia de Relaţii Internaţionale şi Mobilităţi, a 

fost aprobat în ședința Consiliului Facultăţii din data de 14.07.2020 și produce efecte începând cu 

data aprobării. 

 

 

 


