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Capitolul I 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Comisia pentru Evaluare propunerilor privind Înfiinţarea, desfiinţarea sau 

reorganizarea facultăţilor şi a programelor de studii, denumită în continuare Comisia, este 

înfiinţată în cadrul Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, conform Hotărârii Senatului nr.11 din 

data de 15.01.2014, în baza prevederilor legale în vigoare şi ale Cartei Universitare. 

 

Art. 2. Activitatea Comisiei în Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” se desfăşoară 

conform legilor în vigoare şi a prezentului Regulament, care poate fi modificat şi completat prin 

Hotărârea Senatului Universităţii. 

 

 Art. 3. Misiunea Comisiei este aceea de analiză şi suport pentru Senatul Universităţii, a 

tuturor cererilor de iniţiere, aprobare, modificare şi lichidare de facultăţi şi programe de studii. 

 

Art. 4. Atribuţiile specifice pentru realizarea misiunii Comisiei sunt: 

 Evaluarea şi analiza cererilor/propunerilor de iniţiere, aprobare, dezvoltare, modificare şi 

lichidare de facultăţi şi programe de studii din U.C.D.C.. În baza acestora se realizează un Raport 

final care este prezentat Senatului Universităţii şi Consiliului de Administraţie al U.C.D.C. .  

 Întocmirea Raportului de  activitate semestrial pentru Senat. 

 

Capitolul II 
 

CADRUL ORGANIZATORIC 
 

Art. 5. Comisia este subordonată Senatului Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”. 

Coordonarea şi legătura permanentă a Comisiei cu Senatul este realizată prin Preşedintele Comisiei. 

 

Art. 6. Comisia este formată din Preşedinte şi patru membrii desemnaţi de Senatul 

Universităţii şi numiţi prin Decizia Rectorului Universităţii. 

 

Capitolul III 
 

REGULI DE PROCEDURĂ 

 

Art. 7. Propunerile de iniţiere, dezvoltare, modificare şi lichidare de facultăţi şi programe de 

studii vor fi supuse spre aprobare Senatului U.C.D.C..  

 

Art. 8. Orice facultate se înfiinţează, se organizează sau se desfiinţeayă la propunerea şi cu 

aprobarea Senatului universitar, prin Hotărârea Guvernului. 

 

Art. 9. O facultate poate include unul sau mai multe departamente care sunt responsabile de 

organizarea de programe de studii. 

 

Art. 10. Un departament se înfiinţează, se organizează, se divizează, se comasează sau se 

desfiinţează prin Hotărârea Senatului Universitar, la propunerea Consiliului facultăţii 
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Art. 11. Iniţierea de programe de studii se realizează rpin parcurgerea etapelor prevăzute la 

Art 4.1 lit a-f din „Procedura privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a 

programelor de studii” (PO-01)). 

 

Art. 12. Propunerile iniţiate de către Consiliul facultăţii în legătură cu înfiinţarea, 

organizarea, modificarea şi lichidarea daprtamentelor/programelor din U.C.D.C., sunt însoţite de o 

„Nota de Fundamentare” şi vor fin înaintate către Comisie. 

 

Art. 13. În urma analizei privind legalitatea şi oportunitatea propunerilor iniţiate de către 

Consiliul facultăţii, Comisia elaborează şi înaintează Senatului Universităţii, spre aprobare, un 

Raport privind înfiinţarea, desfiinţarea sau reorganizarea depoartamentului/programului de studii. 

 

Art. 14. Hotărârea Senatului se înaintează Consiliului de Administraţie al Universităţii spre 

avizarea propunerilor de înfiinţare, desfiinţare sau reorganizare a facutăţii / deparamentului / 

programului de studii. Avizul Consiliului de Administraţie are caracter obligatoriu. 

 

 

 

Capitolul III 
 

DISPOZIŢII FINALE 

 

 

Art.10. Prezentul Regulament, a fost aprobat în şedinţa de Senat din data de 28.01.2014 şi a 

intrat în vigoare începând cu adoptării sale. 

 


