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Aprobat în 4.11.2020 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE  

A COMISIEI DE PROMOVARE A IMAGINII FACULTĂȚII  

ȘI RELAȚII INSTITUȚIONALE 

 

 

Capitolul I. Dispoziții generale  

Art. 1. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Promovare a imaginii facultății și 

relații instituționale 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. 

Art. 2. Comisia de Promovare a imaginii facultății și relații instituționale are rolul de a asigura 

consolidarea identității Facultăţii de Educație Fizică și Sport prin activități de promovare a imaginii, 

de creare, menținere și eficientizare a relațiilor de colaborare și parteneriat cu alte structuri, instituții 

și organizații din ţară sau din străinătate. 

 

Capitolul II. Organizare și funcționare  

Art. 3. Comisia de Promovare a imaginii facultății și relații instituționale se constituie la propunerea 

decanului facultății și funcționează pentru o perioadă de 4 ani.  

Art. 4. 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. 5 Prodecanul responsabil cu promovarea facultăţii este preşedintele comisiei. Preşedintele 

numeşte un secretar din rândul membrilor Comisiei. 

Art. 6. Comisia este convocată de decanul facultăţii sau de preşedintele acesteia.  

Art. 7. Comisia de Promovare a imaginii facultății și relații instituționale 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 Promovare a imaginii facultății și relații instituționale 

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 Promovare a imaginii facultății și relații instituționale are următoarele atribuţii:  

a) organizează manifestările și evenimentele de promovare a facultăţii; 

b) organizează promovarea ofertei educaționale a facultăţii; 

c) realizează şi distribuie materialele de promovare (afişe, postere, broşuri, albume, ghiduri, pliante, 

fluturaşi, CD-uri de prezentare etc.).;  

d) analizează eficiența acțiunilor de promovare a facultăţii prin prisma rezultatelor la admitere și a 

numărului de studenți/masteranzi înscriși la programele de studii ale facultăţii; 

e) monitorizează şi promovează imaginea facultăţii în universitate şi în afara acesteia; 

f) identifică oportunităţi de colaborare și parteneriat în care poate fi implicată facultatea și propune 

Consiliului facultăţii măsuri de concretizare a acestora; 

g) contribuie la dezvoltarea relațiilor de colaborare și parteneriat cu instituții, organizaţii și asociații, 

publice sau private, din mediul extern, relevante pentru viziunea și activitatea facultăţii; 

h) contribuie la crearea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare cu diversele categorii de public ţintă 

interesate de oferta educaţională, activitatea de cercetare și servicii pentru comunitate a facultăţii; 

g) se implică în inițierea și dezvoltarea relațiilor de comunicare cu reprezentanții mass-media; 

i) asigură o bună comunicare cu toate structurile funcționale responsabile de comunicare, și 

promovare din cadrul universităţii 

Art. 13. Președintele Comisiei de Promovare a imaginii facultății și relații instituționale are 

următoarele atribuții și obligații:  

a) convoacă și conduce ședințele comisiei;  

b) coordonează activitatea comisiei și oferă informații decanului facultății;  

c) prezintă Consiliului facultăţii raportul anual privind activitatea comisiei;  
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d) asigură informarea membrilor comisiei și pune la dispoziție toate documentele necesare 

desfășurării activității.  

Art. 14. Membrii Comisiei de Promovare a imaginii facultății și relații instituționale au următoarele 

atribuții și obligații:  

a) participă la ședințele comisiei şi votează propunerile;  

b) fac propuneri și discută problemele supuse analizei;  

c) participă la elaborarea rapoartelor de analiză specifice comisiei.  

Art. 15. Comisia de Promovare a imaginii facultății și relații instituționale își desfășoară activitatea 

colaborând cu toate celelalte comisii ale Facultăţii de Educație Fizică și Sport şi cu alte structuri din 

cadrul UDJG (Departamentul de Comunicare, Promovare și Relații publice cu compartimentele 

componente ale acestuia etc.).  

 

Capitolul IV. Dispoziții finale  

Art. 16. Comisia de Promovare a imaginii facultății și relații instituționale 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. 

 
 

 
 

 
 

Decan 

Prof dr hab Laurențiu-Gabriel Talaghir 
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