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Documente de referinţă:
Legea Educației Naționale nr. 1/2011
Carta Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil
Palade” din Târgu Mureș

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
COMISIEI RELAȚIA CU MEDIUL ECONOMIC-MICROPRODUCȚIE
A FACULTĂŢII DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Cod regulament: UMFST-REG-FITI-06 Ediția 01

Întocmit: Comisia RELAȚIA CU MEDIUL ECONOMIC-MICROPRODUCȚIE FITI Data: 15.02.2021
Aprobat: Consiliul Facultăţii de Inginerie șiTehnologia Informației

Data intrării în vigoare:
Data retragerii:

Data: 23.02.2021

23.02.2021
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Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea modului de organizare şi funcţionare a
Comisiei Relația cu Mediu Economic – Microproducție (CRMEMP) din cadrul Facultăţii de
Inginerie și Tehnologia Informației (FITI), Universitatea de Medicină Farmacie, Științe
șiTehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş (UMFST G.E. Palade Tg. Mureș).
Art. 2. Principalele atribuţii ale CRMEMP din cadrul FITI:
a) colaborează cu Departamentele Facultăţii de Inginerie și Tehnologia Informației, cu
Centrul de Microproducție și cu Compartimentul Relația cu Piața Muncii din subordinea
Prorectoratul Management economico-financiar și relația cu mediul socio-economic;
b) analizează și promovează, împreună cu conducerea facultății, soluțiile adecvate de
adaptare a activităților de predare și practică/internship din cadrul structurilor
organizatorice ale FITI la cerințele companiilor din mediul economic regional;
c) analizează și promovează, împreună cu conducerea facultății, soluțiile adecvate de
utilizare a bazei materiale și de personal calificat a Departamentelor facultății și a
Centrului de Microproducție pentru realizarea de produse/prototipuri/servicii de tip
non-profit sau pentru parteneri din mediul economic/industrial/medical
d) analizează și promovează, împreună cu conducerea facultății, aplicarea de popuneri de
proiecte pe diferite linii de finanțare care să ducă la îmbunătățirea dotării cu
echipamente performante, capabile să susțină realizarea de produse/prototipuri/servicii
pentru parteneri din mediul economic/industrial/medical în condiții de competitivitate
e) asigură, alături de Decan, comunicarea organizată și eficientă între facultate și
conducerea universității pe probleme legate de relația cu mediul economic –
microproducție
f) colaborează cu comisia pentru infrastructuri a FITI la întocmirea caietelor de sarcini și a
documentației pentru achiziții referitoare la Centrul de Microproducție
g) elaborează raportul anual de activitate; raportul este înaintat către Decan și Consiliul
facultății și este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare pe site-ul facultății.
Capitolul II. Organizarea şi funcţionarea CRMEMP
Art. 3. Structura şi alegerea membrilor CRMEMP:
a) Preşedintele Comisiei Relația cu Mediul Economic – Microproducție din Facultatea de
Inginerie și Tehnologia Informației este un cadru didactic desemnat de către decan, și are
ca atribuţie principală conducerea operativă a activităților comisiei;
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b) CRMEMP are în componenţă un președinte și 5-7 membri, cadre didactice din cadrul
Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației, propuşi de decan și validați de Consiliul
Facultăţii de Inginerie și Tehnologia Informației.
Art. 4. CRMEMP este subordonată Decanului FITI, direct responsabil de calitatea educaţiei
furnizate la această facultate şi Consiliului facultăţii.
Art. 5. CRMEMP se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar. Şedinţele sunt
prezidate de președintele comisiei, care are următoarele atribuţii:
a) conduce şedinţele de lucru ale comisiei;
b) informează periodic Decanul FITI şi Consiliul facultății asupra activităţii CRMEMP;
c) răspunde în faţa Decanului FITI și a Consiliului facultății de activitatea CRMEMP.
Art. 6. Conducerea Facultăţii de Inginerie și Tehnologia Informației poate desemna și alți
membri ai corpului didactic care să participe la activităţile CRMEMP.
Art. 7. Raportul anual al CRMEMP, ca parte componentă a rapoartelor anuale pe facultate, se
depune şi se păstrează în format tipărit și semnat la decanat.
Art. 8. CRMEMP elaborează şi revizuieşte ori de câte ori este necesar Regulamentul privind
organizarea şi funcţionarea sa.
Art. 9. Şedinţele comisiei sunt legal constituite dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din
numărul total al membrilor.
Art. 10. Hotărârile CRMEMP se adoptă cu majoritatea simplă (jumătate plus unu din numărul
membrilor prezenţi). Hotărârile comisiei se supun aprobării Consiliului facultății.
Art. 11. Şedinţele CRMEMP nu sunt publice.
Consiliul Facultăţii de Inginerie și Tehnologia informației a Universităţii de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din TârguMureş a aprobat prezentul regulament în data
de 23 februarie 2021.

