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Aprobat în 4.11.2020 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE  

A COMISIEI DE ACHIZIȚII ȘI BAZĂ MATERIALĂ 

 

 

Capitolul I. Dispoziții generale  

Art. 1. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Achiziții și bază materială din 

cadrul Facultăţii de Educație Fizică și Sport este elaborat în conformitate cu:  

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

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

c) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei pentru bază material, buget și finanțe a 

Senatului UDJG. 

Art. 2. Comisia de Achiziții și bază materială are rolul de a analiza aspectele referitoare la 

asigurarea resurselor financiare și bazei materiale corespunzătoare activităţilor facultății şi de a 

propune Consiliului facultății măsuri privind gestionarea eficientă şi raţională a acestora. 

 

Capitolul II. Organizare și funcționare  

Art. 3. Comisia de Achiziții și bază materială se constituie la propunerea decanului facultății și 

funcționează pentru o perioadă de 4 ani.  

Art. 4. Comisia de Achiziții și bază materială este condusă de un președinte propus de decanul 

facultății și avizat de Consiliul facultății.  

Art. 5. Componenţa comisiei este aprobată de Consiliului facultăţii, la propunerea decanului, pe 

baza recomandărilor directorilor de departament. Din comisie trebuie să facă parte şi un 

reprezentant al organizaţiilor studenţeşti.  

Art. 6. Comisia de Achiziții și bază materială este convocată de preşedintele comisiei, de decanul 

facultății sau de prodecanul responsabil cu baza materială.  

Art. 7. Comisia de Achiziții și bază materială se întrunește trimestrial, în ședințe ordinare și în 

şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. 

Art. 8. Comisia își poate desfășura activitatea și în modul online. Şedinţele se desfăşoară în prezența 

a minimum 2/3 dintre membrii comisiei. 
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Art. 9. La ședințele comisiei pot fi invitate, fără a avea drept de vot, și alte persoane, ori de câte ori 

este nevoie. 

Art. 10. Hotărârile, recomandările, avizele sau punctele de vedere ale comisiei se adoptă cu 

majoritate simplă, prin vot deschis. 

Art. 11. Calitatea de membru al Comisiei de Achiziții și bază materială poate înceta prin hotărârea 

decanului Facultății de Educație Fizică și Sport, pentru motive bine întemeiate care vor fi prezentate 

Consiliului facultății.  

 

Capitolul III. Atribuții  

Art. 12. Comisia de Achiziții și bază materială are următoarele atribuţii:  

a) analizează periodic modul de constituire, administrare şi utilizare a resurselor financiare și bazei 

materiale aferente bunei desfășurări a activităţilor facultății; 

b) propune Consiliului facultății măsuri privind asigurarea resurselor financiare ale facultăţii şi 

gestionarea eficientă şi raţională a acestora; 

c) propune Consiliului facultății măsuri privind îmbunătățirea ori suplimentarea cu noi achiziții a 

bazei materiale a facultăţii şi gestionarea eficientă şi raţională a acesteia; 

d) propune Consiliului facultății noi surse de provenienţă a disponibilităţilor materiale şi/sau 

financiare necesare îmbunătățirii bazei materiale și bunei desfășurări a activităţilor; 

e) efectuează analize şi elaborează propuneri privind determinarea costurilor procesului de 

învăţământ şi ale cercetării ştiinţifice la nivelul facultății; 

f) elaborează analize și documentări în vederea prezentării în Consiliul FEFS de propuneri și măsuri 

de eliminare a cheltuielilor neeconomicoase. 

Art. 13. Președintele Comisiei de Achiziții și bază materială are următoarele atribuții și obligații:  

a) convoacă și conduce ședințele comisiei;  

b) coordonează activitatea comisiei și oferă informații decanului facultății;  

c) prezintă Consiliului Facultății raportul anual privind activitatea comisiei;  

d) asigură informarea membrilor comisiei și pune la dispoziție toate documentele necesare 

desfășurării activității.  

Art. 14. Membrii Comisiei de Achiziții și bază materială au următoarele atribuții și obligații:  

a) participă la ședințele comisiei;  

b) fac propuneri și discută problemele supuse analizei;  
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c) participă la elaborarea rapoartelor de analiză specifice comisiei.  

Art. 15. Comisia de Achiziții și bază materială își desfășoară activitatea colaborând cu toate 

celelalte comisii ale Facultăţii de Educație Fizică și Sport şi cu alte structuri din cadrul UDJG.  

 

Capitolul IV. Dispoziții finale  

Art. 16. Comisia de Achiziții și bază materială poate propune modificarea și completarea 

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

Art. 17. Prezentul Regulament a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Facultăţii de Educație 

Fizică și Sport nr. .....2020 și produce efecte începând cu data aprobării. 

 
 

 

 

 

 

 

Decan 

Prof dr hab Laurențiu-Gabriel Talaghir 
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