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A. SCOP 
 
Prezentul regulament stabilește modul de organizare și funcționare a Comisiilor Pentru 

Evaluarea și Asigurarea Calității în Universitatea „VASILE ALECSANDRI” din Bacău. 
 
 
B. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

 
 Legea 1/2011 – Legea educației naționale 
 LEGEA 87/2006 – Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calității educației, modificată prin OUG 102/2006  
 OUG 75/2011, privind modificarea și completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

75/2005 privind asigurarea calitatii educației, publicată in Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006 

 SR ISO IWA 2:2009. Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru aplicarea ISO 
9001:2008 în domeniul educaţiei 

 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 
ENQA, 2009 

 PO 06.02 – procedura operațională privind procesul de evaluare a cadrelor didactice 
 PO 07-01 – Procedura oparațională privind inițierea, aprobarea, monitorizarea, îmbunătățirea și 

evaluarea periodică a programelor de studii 
 METODOLOGIA de evaluare externa, standardele, standardele de referinta si lista 

indicatorilor de performanta a Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul 
Superior, aprobată prin HG 1418 din 11 Oct 2006 

 
 

C. DEFINIȚII  ȘI ABREVIERI 
 

a. Definiții 
 CALITATEA EDUCAȚIEI - ansamblul de caracteristici ale unui program de studii şi ale 

furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele 
de calitate. 

 EVALUAREA CALITĂȚII  -  constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o 
organizaţie furnizoare de educaţie şi programul acesteia îndeplinesc standardele şi standardele 
de referinţă 

 ASIGURAREA CALITĂȚII - este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a 
capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studii, prin 
care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie satisface 
standardele de calitate 

 ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII - presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă 
din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai 
potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de 
referinţă 

 
b. Abrevieri 
 CEAC – Comisia de evaluare și asigurare a calității la nivel de Universitate 
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 CEACF -  Comisia de evaluare și asigurare a calității la nivel de Facultate 
 CEACPS -  Comisia de evaluare și asigurare a calității la nivelul Programului de studii 
 PS -  Program de studii 

 
Art 1. Organizarea Comisiilor de evaluare și asigurare a calității 
 
Evaluarea și asigurarea calității educației în Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău este 

organizată la nivel de Universitate, Facultate și Program de studii.  
La nivelul Universității, funcționează Comisia de evaluare și asigurare a calității, CEAC. 

Conducerea operativă a comisiei este asigurată de conducătorul organizației sau de un coordonator 
desemnat de acesta.CEAC este formată din 1-3 reprezentanți ai corpului profesoral care îndeplinesc 
criteriile pentru obținerea titlului de conferențiar universitar,   reprezentantul studenților și 
absolvenților și reprezentantul angajatorilor. Componența comisiei este aprobată de Consiliul de 
Administrație al Universității.  

La nivel de Facultate, funcționează Comisia de evaluare și asigurare a calității pe facultate, 
CEACF. Conducerea operativă a comisiei este asigurată de  Decan sau de Prodecanul desemnat de 
acesta. CEACF are o structură propusă și aprobată de Consiliul Facultăți și este formată  din 
reprezentanți ai corpului profesoral, reprezentantul studenților și al absolvenților și reprezentantul 
angajatorilor.  

La nivelul Programului de studii, funcționează Comisia de evaluare și asigurare a calității 
programului de studii, CEACPS. Conducerea operativă a comisiei este realizată de responsabilul 
programului de studii sau de un coordonator desemnat de acesta, sau desemnat de Conducerea 
Facultății. CEACPS are o structură  propusă și aprobată de Consiliul Facultății și poate fi organizată pe 
structura comisiei de la nivel superior.  

Structura organizării comisiilor de evaluare și asigurare a calității în Universitatea VASILE 
ALECSANDRI din Bacău. 
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Art.2. Atribuțiile Comisiilor CEAC, CEACF, CEACPS: 
2.1. Atribuțiile Comisiei CEAC la nivel de Universitate: 

 elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare 
a calităţii, aprobate de conducerea Universității, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute 
în metodologia de evaluare;  
 elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei la nivel de 
Universitate. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor (părţilor interesate) prin 
afişare sau publicare şi este pus la dispoziţie evaluatorului extern;  
 elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;  
 cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, A.R.A.C.I.S, cu 
alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit 
legii. 

2.2. Atribuțiile Comisiei CEAC la nivel de Facultate: 
 coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 

aprobate de conducerea Universității și Facultății, conform domeniilor şi criteriilor 
prevăzute în metodologia de evaluare pentru programele de studii din cadrul Facultății; 

 elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei la nivel de 
Facultate. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor (părţilor interesate) prin 
afişare sau publicare şi este transmis Comisiei de evaluare si asigurare a calității la nivel 
de universitate; 

 elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii programelor de studii. 
2.3. Atribuțiile Comisiei CEAC la nivel de Program de studii: 

 Actualizează anual și ține evidența  Dosarului programului de studii. In conformitatea 
cu PO 07.01, Dosarul programului de studii conține: 

o Documentele de inițiere a programului de studii  (studiu de piață,  aprobări,  
etc.); 

o Rapoartele de autoevaluare, evaluare internă, evaluare externă și anexele 
acestora; 

o Documentele privind autoevaluarea și evaluarea externă; 
o Documentele privind îmbunătățirea programelor de studii; 
o Analize, rapoarte, statistici, etc cu privire la programul de studii. 

 elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea programului de studii 
conform domeniilor şi criteriilor prevăzute în metodologia de evaluare pentru 
programele de studii din cadrul Facultății. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor 
beneficiarilor (părţilor interesate) prin afişare sau publicare şi este transmis Comisiei de 
evaluare si asigurare a calității la nivel de Facultate. 

 elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii programelor de studii 
 colaboreaza cu echipele de evaluatori la evaluarea interna și externă a programului de 

studii 
 

Art. 3.  Componența Comisiilor CEAC, CEACF, CEACPS 
Președintele și membrii comisiilor CEAC/ CEACF/CEACPS pot fi revocați la cererea acestora, 

la cererea președintelui Comisiei, sau la solicitarea conducerii Universității/Facultății/Responsabilului 
programului de studii, specificându-se motivul solicitării. Numirea președintelui sau a unui nou 
membru în comisia CEAC/CEACF/CEACPS trebuie să parcurgă etapele aferente desemnării acestuia: 
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o Presedintele Comisiei de evaluare și asigurare a calității la nivel de Universitate, CEAC,  

poate fi revocat și numit  de Rector, membrii în CEAC Universitate vor fi alesi de către 

Consiliu de Administrație.  

o Președintele Comisiei de evaluare și asigurare a calității la nivel de Facultate, CEACF,  

poate fi revocat și numit de Conducerea Facultății, membrii în CEACF  pot fi revocați și 

aprobați de Consiliul Facultății 

o Președinte Comisiei de evaluare și asigurare a calității la nivel de program de studii, 

CEACPS, poate fi revocat și numit de Conducerea Facultății, cu consultarea 

Responsabilului programului de studii, membrii în CEACPS pot fi revocați și aprobați de 

Consiliul Facultății 

 

Art. 4. Incompatibilități privind calitatea de membru CEAC 

Membrii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de universitate nu pot 

îndeplini funcţii de conducere în instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei 

operativă. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, 

cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 

Art. 5. Funcționarea CEAC, CEACF, CEACPS 

Comisia se întrunește la solicitarea președintelui acesteia. Convocarea se poate face în scris, 

prin e-mail sau telefon. 

Hotărârile comisiei se iau prin vot deschis, cu majoritate simplă, căutându-se însă realizarea 

consensului, ori de câte ori este posibil 

 

Prezentul regulament a fost aprobat de Senatul Universității ”Vasile Alecsandri” din BACĂU 

în ședința din data de 27.03.2014.  
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