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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  
AL COMISIEI DE PARTENERIATE CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC 

 
 
PREAMBUL 
 

Parteneriatele cu mediul Socio-Economic constituie un element cu o semnificație majoră în 
procesul de pregătire al viitorilor specialiști. Activitățile specifice contribuie într-un mod 
determinant la formarea competențelor profesionale și transversale ale viitorilor specialiști, o 
condiție importantă a inserției pe piața muncii. 

Aceste legături contribuie la actualizarea continuă a procesului didactic precum și o 
adaptare permanentă la cerințele și dinamica pieței muncii. 

 
Art.1 Structura Comisiei de Parteneriate cu Mediul Socio-Economic 
 

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

a. Comisia Parteneriate cu Mediul Socio-Economic se reuneşte semestrial, în sesiuni ordinare şi 
în sesiuni extraordinare, la convocarea preşedintelui; 

b. Comisia Parteneriate cu Mediul Socio-Economic este legal constituită dacă sunt prezenţi 2/3 
din numărul membrilor; 

c. Reuniunile Comisie Parteneriate cu Mediul Socio-Economic 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 Parteneriate cu Mediul Socio-Economic adoptă 
hotărâri proprii. Hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi, dacă numărul acestora 
reprezintă 2/3 din totalul membrilor; 

e. Hotărârile se consemnează în procesul verbal de şedinţă care va fi semnat de preşedinte. 
 

Art.3 Atribuţiile Comisiei Parteneriate cu Mediul Socio-Economic 
 

a. Concepe întreaga strategie privind activitatea desfășurată cu partenerii din mediul socio-
economic. 

b. Strategia va fi concordantă cu obiectivele formulate în planul managerial al Facultății de 
Științe. 
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c. Identifică partenerii din mediul Socio-Economic care desfășoară activități conexe 
specializărilor din cadrul Facultății de Științe. 

d. Sprijină întocmirea protocoalelor de practică 
e. Recomandă în unele situații modificări ale planurilor de învățământ în funcție de necesitățiile 

de pregătire profesională determinate de dinamica pieței muncii. 
f. Identifică cele mai eficiente căi de colaborare cu partenerii din mediul Socio-Economic în 

vederea creerii unei legături funcționale între pregătirea teoretică și cea practică a viitorilor 
absolvenți. 

g. Promovează partenerii Socio-Economici în interiorul Facultății de Știinte și în ULBS, cu scopul 
unei inserții crescute a absolvenților pe piața muncii. 

h. Cu sprijinul pertenerilor Socio-Economici organizează evenimente și manifestări de tipul: 
mese rotunde, simpozioane, sesiuni de comunicări știintifice, târguri de job-uri, workshop-
uri, concursuri studențesti, proiecte, etc. 

i. Sprijină participarea studenților Facultății de Științe la concursuri profesionale, intership-uri, 
cursuri de specialitate efectuate împreună cu partenerii Socio-Economici. 

j. Recomandă angajatorilor studenți în vederea selecției și recrutării în funcțe de specificul și 
necesitățile acetora. 

 
Art.4 Atribuţiile preşedintelui comisiei 
 

a. Convoacă şi prezidează Comisia Parteneriate cu Mediul Socio-Economic 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 

Parteneriate cu Mediul Socio-Economic. 
 
Art.5 Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 

a. Comisia Parteneriate cu Mediul Socio-Economic se subordonează Consiliului Facultăţii de 
Ştiinţe realizând politica Planului Managerial al Decanului Facultăţii; 

b. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Parteneriate cu Mediul 
Socio-Economic 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 Parteneriate cu Mediul Socio-Economic 

Nr. crt. Profesor / student Calitate 

1.  Conf. univ. dr. SOFONEA FLORIN preşedinte 

2.  Prof. univ. dr. SECELEAN NICOLAE membru 

3.  Lector dr. PITIC ALINA membru 

4.  Lector univ. dr. NEAMȚU MIRCEA membru 

5.  Lector univ. dr. ILIE DANIELA membru 

6.  Student POPA MARIA ALEXANDRA membru (EPM III) 

7.  Student NEGRILĂ IOANA CRISTINA membru (EMSE II) 

 


