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REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE A 

COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI 

ASIGURAREA CALITĂŢII 
 

 

 

Capitolul 1 – DISPOZIŢII GENERALE  

Art. 1.1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul Facultăţii 

(CEAC) coordonează aplicarea procedurilor şi activităților de evaluare şi asigurare a 

calităţii prevăzute de Lege şi de hotărârile Senatului. 

Art. 1.2. CEAC din cadrul Facultății este subordonată Departamentului pentru 

Asigurarea Calităţii (DAC) din cadrul USAMV Iaşi. 

Art.1.3. Comisia este numită pe baza hotărârii Consiliului Facultăţii de 

Agricultură, ca urmare a propunerilor făcute de către membrii Consiliului. 

 

Capitolul 2 – STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONARE 

Art.2.1. Decanul este direct responsabil de calitatea activităţii desfăşurate în 

cadrul facultăţii.  

Art.2.2. Conducerea operativă a subcomisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii este asigurată de decanul facultăţii. 

Art.2.3. Subcomisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul facultăţii 

cuprinde: 

- şeful comisiei; 

- prodecani; 

- directorii de departamente; 

- un reprezentant al studenţilor. 

Art.2.4. (1) Revocarea comisiei sau a unor membri ai acesteia, pentru motive 

bine întemeiate este aprobată de Consiliul Facultăţii, la iniţiativa celor care i-au 

propus.  

(2) Membrii salariaţi ai comisiei, la încetarea contractului de muncă, sunt 

revocaţi de drept.  
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(3) Membrii studenţi ai comisiei, la terminarea studiilor, sunt revocaţi de drept. 

Art.2.5. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se întruneşte trimestrial 

şi ori de câte ori este necesar. 

Art.2.6. Între aceste întruniri activitatea este asigurată de grupul operativ al 

subcomisiei, format din decan şi prodecani. 

 

Capitolul 3 – ATRIBUŢII 

Art.3.1. CEAC are următoarele atribuții: 

(1) Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităților de evaluare 

şi asigurare a calității, aprobate de conducerea Facultății de Agricultură Iaşi. 

(2) Elaborează anual un raport de evaluare privind calitatea în facultate. 

(3) Trimite raportul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calității din cadrul 

USAMV Iaşi. 

(4) Elaborează propuneri de îmbunătățire a calității. 

 

 

Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Consiliul Facultăţii de 

Agricultură din data de 15.04.2020. 

 

 

 

 

Decan,  

Conf. Dr. Denis ȚOPA 

 
 


