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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  
AL COMISIEI DE PARTENERIATE INTERNAȚIONALE 

 
 
PREAMBUL 
 

În contextul politicii de internaționalizare a ULBS, activitatea internațională a Facultății de 
Științe are ca și scop creșterea vizibilității internaționale a programelor de studii organizate de 
facultate, creșterea oportunităților de mobilitate pentru studenți și cadre didactice,  precum și 
dezvoltarea parteneriatelor în domeniul cercetării științifice. 

Programul ERASMUS+ constituie un instrument pentru modernizarea și reforma 
învățământului superior prin promovarea dimensiunii europene în învățământul superior. În acest 
sens, mobilitatea studenților și a cadrelor didactice rămâne una dintre activitățile principale, dar se 
acordă o mare atenție și activităților destinate perfecționării programelor de studiu și introducerii 
unor teme și cursuri noi, prin colaborarea transnațională între universități.  

La nivelul Facultăţii de Ştiinţe, activitatea internațională constituie atributul esenţial al 
Comisiei de Parteneriate internaționale.  

 
Art.1 Structura Comisiei de Parteneriate internaționale 
 

Comisia de Parteneriate internațioanle a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe are următoarea 
structură: preşedinte şi membri. Mandatul Comisiei de Parteneriate internaționale are aceeaşi 
durată cu cea a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe. Componenţa comisiei de Parteneriate 
internaționale este prezentată în anexa 1. 
 
Art. 2 Funcţionarea Comisiei de Parteneriate internaționale 
 

a. Comisia de Parteneriate internaționale se reuneşte semestrial, în sesiuni ordinare şi în 
sesiuni extraordinare, la convocarea preşedintelui; 

b. Comisia de Parteneriate internaționale este legal constituită dacă sunt prezenţi 2/3 din 
numărul membrilor; 

c. Reuniunile Comisie de Parteneriate internaționale se anunţă cu cel puţin 3 zile înainte, cu 
excepţia şedinţelor extraordinare când acest termen se reduce la minimum 24 de ore 
înainte. La anunţarea reuniunii se va prezenta şi ordinea de zi a şedinţei; 

d. În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia de Parteneriate internaționale adoptă hotărâri 
proprii. Hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi, dacă numărul acestora 
reprezintă 2/3 din totalul membrilor; 

e. La reuniunile Comisiei de Parteneriate internaționale pot asista şi invitaţi, cu aprobarea 
Preşedintelui sau a Comisiei. Prezenţa lor este limitată la punctele de pe ordinea de zi pentru 
care sunt invitaţi. 
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f. Hotărârile se consemnează în procesul verbal de şedinţă care va fi semnat de preşedinte. 
 

Art.3 Atribuţiile Comisiei de Parteneriate internaționale 
 

a. Pune în aplicare strategia Facultății de Științe în domeniul internaționalizării care vizează 
educația și formarea profesională. 

b. Promoveaza  și identifică noi oportunități de colaborare internațională pe plan academic şi în 
domeniul cercetării cu universităţi partenere, organizaţii guvernamentale şi 
neguvernamentale, precum şi companii internaționale; 

c. Se implică în organizarea, în parteneriat cu alte institutii de învatamânt superior şi/sau 
cercetare din străinatate, de manifestari ştiinţifice cu caracter internaţional ; 

d. Propune și stimulează dezvoltarea de noi programe de studiu în cotutelă (master/doctorat) 
e. Difuzează informaţii referitoare la condiţiile de obţinere a burselor în străinătate, oferite de 

diverse instituţii / organisme naţionale şi internaţionale; 
f. Organizeaza si supravegheaza procedura de selecție a studenților și cadrelor didactice; 
g. Urmărește calitatea mobilităţilor internaţionale prin analiza  impactului acestora asupra 

mediului academic şi studenţesc, inclusiv prin monitorizarea evoluţiei profesionale a 
studenţilor care beneficiază de mobilităţi ; 

h. Se implică în organizarea vizitelor partenerilor internaționali ; 
i. Urmărește buna gestionare a bugetelor alocate pentru mobilități; 
j. Colaborează cu Serviciul de Parteneriate internaționale al ULBS . 

 
Art.4 Atribuţiile preşedintelui comisiei 
 

a. Convoacă şi prezidează Comisia de Parteneriate internaționale a Facultăţii de Ştiinţe; 
b. Reprezintă comisia în relaţia cu Consiliul şi Decanul Facultăţii de Ştiinţe 
c. Ia toate măsurile urgente care se impun, urmând să informeze Comisia la următoarea 

reuniune; 
d. Prezintă în faţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe un raport anual privind activitatea Comisiei de 

Parteneriate internaționale. 
 
Art.5 Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 

a. Comisia de Parteneriate internaționale se subordonează Consiliului Facultăţii de Ştiinţe 
realizând politica Planului Managerial al Decanului Facultăţii; 

b. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de Parteneriate 
internaționale se face prin hotărâre a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe; 

c. Prezentul regulament intră în vigoare cu data adoptării lui de către Consiliul Facultăţii de 
Ştiinţe. 

 
 
Adoptat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe din data de 19.10.2016.  
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Anexa1 

 
 
 
 
 

Componența Comisiei de Parteneriate internaționale 
 

Nr. crt. Profesor / student Calitate 

1.  Lector univ. dr. GHEOCA VOICHIŢA preşedinte 

2.  Prof. univ. dr. CHICEA DAN membru 

3.  Prof. univ. dr. SIMIAN DANA membru 

4.  Conf. univ. dr. SOFONEA FLORIN membru 

5.  
Conf. univ. dr. ACU ANA MARIA membru 

6.  
Lector univ. dr. HUNYADI DANIEL membru 

7.  Lector univ. dr. HULPUŞ ALEXANDRU membru 

8.  Lector univ. dr. HĂŞMĂŞAN IOAN membru 

9.  Lector univ. dr. ILIE DANIELA membru 

10.  Student  OPRIŞ LAURA EUGENIA membru  (EFSS I) 

 


