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I. DISPOZIŢII GENERALE
î. Regulamentul Consiliului de asigurare a calităţii al Universităţii de Stat „Dimitrie 

Cantemir” ( în continuare Regulament) este elaborat în conformitate cu articolul 112 al 
Codului Educaţiei al Republicii Moldova (Legea nr. nr. 152 din 17.07.2014), a documentelor 
de politici şi normative ale Ministerului educaţiei, Culturii şi Cercetării al republicii 
Moldova şi a Cartei Universităţii de Stat „Dimitrie Cantemir”, aprobată în şedinţa 
Senatului USDC din 2 aprilie 2018.

2. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare, funcţionare şi atribuţiile Consiliului 
de asigurare a calităţii al Universităţii de Stat „Dimitrie Cantemir” (în continuare Consiliu).

II. MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE
3. Consiliul de asigurare a Calităţii este un organ consultativ al Senatului şi Consiliului de 

administraţie al Universităţii de Stat „Dimitrie Cantemir” în domeniul asigurării calităţii 
serviciilor educaţionale oferite de instituţie clienţilor săi.

4. Consiliul de asigurare a Calităţii monitorizează implementarea Sistemului de management 
a calităţii, identifică şi analizează problemele de asigurare a calităţii şi propune Senatului 
şi Consiliului de administraţie măsurile corective.

3. Obiectivele strategice ale Consiliului sunt:
V dezvoltarea culturii calităţii, în acord cu viziunea, misiunea şi politica USDC;
V monitorizarea implementării sistemului de asigurare a calităţii în USDC
V evaluarea funcţionalităţii şi eficienţei sistemului de asigurare a calităţii în USDC;
V analiza rezistenţelor/impedimentelor obiective şi subiective în procesul de 

implementarea sistemului de asigurare a calităţii şi identificarea soluţiilor privind 
depăşirea lor;

V modernizarea şi adaptarea sistemului de asigurare a calităţii a USDC la provocările 
contemporane;

V cooperarea, în limitele cadrului legal, cu Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii 
în educaţie şi Cercetare, cu alte structuri abilitate sau instituţii similare din 
Republica Moldova şi din alte state, în scopul racordării şi menţinerii procesului 
educaţional şi de cercetare la USDC la Standardele şi linii directoare pentru 
asigurarea calităţii în Spaţiul European al învăţământului Superior.
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III. STRUCTURĂ ŞI ORGANIZARE
6. Consiliul este desemnat prin ordinul rectorului cu aprobarea prealabilă a Senatului USDC.
7. Consiliului este format din:

1. coordonator (rectorul),
2. preşedinte (prorector),
3. secretar (metodistul responsabil de managementul calităţii),
4. responsabilii de calitate ai departamentelor academice,
3. un reprezentant al studenţilor, desemnat de organizaţia studenţească a USDC,
6. un reprezentant al angajatorilor,
7. Un reprezentant al şcolii doctorale
8. Un reprezentant al secţiei RI

9. Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii:
V asigură armonizarea politicii de asigurare a calităţii cu politica generală şi misiunea 

USDC;
V proiectează activitatea Consiliului,
■S asigură conducerea şi coordonarea activităţii Consiliului
V intermediază relaţiile cu Senatul, Consiliul de Administraţie al USDC şi ANACEC 

şi alte instituţii şi organizaţii din domeniul calităţii învăţământului superior.
10. Secretarul Consiliului are următoarele atribuţii:

S  elaborează ordinea de zi a şedinţelor Consiliului şi asigură informarea membrilor 
Consiliului;

V pregăteşte şedinţele Consiliului;
V întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Consiliului;
V face evidenţa, păstrează şi arhivează documentaţia cu referire la Sistemul de 

management al calităţii al USDC;
V soluţionează problemele operative ce intervin în activitatea Consiliului Calităţii;
V documentează şi alte activităţi pe care i le stabileşte preşedintele Consiliului.
V urmăreşte realizarea deciziilor luate de Consiliu, respectarea termenelor de 

realizare etc.
u. Consiliul este desemnat prin ordinul rectorului cu aprobarea prealabilă a Senatului USDC, 

pe un termen de 4 ani, cu excepţia reprezentantului studenţilor, mandatul căruia se încheie 
la terminarea ciclului studiilor în care a fost ales.

12. Consiliul se convoacă în şedinţe ordinare o dată pe lună pe parcursul anului de studiu.
13. Preşedintele poate convoca membrii Consiliului în şedinţe extraordinare, ori de cate ori 

este necesar.
14. Şedinţele sunt conduse de către preşedinte, iar în absenţa lui, de către secretar.

2



//
/

« t s .  1 i  UNIVERSITATEA REGULAMENTUL CONSILIULUI DE ASIGURARE A COD:f JD C CALITĂŢII AL REG -  27/19

UNIVERSITĂŢII DE STAT „DIMITRIE CANTEMIR” Ediţia 2
D IM IT R iE  C A N T E JV IIR

15. Discuţiile în cadrul şedinţelor sunt libere, nici un participant nu are dreptul să întrerupă 
sau să îngrădească luările de cuvânt.

16. Consiliul ia decizii în chestiuni ce ţin de competenţa lui şi stabileşte persoanele 
responsabile de aplicarea deciziilor. Dacă există divergenţe de păreri, deciziile se supun 
votului. Hotărârile Consiliului sunt adoptate prin vot deschis cu majoritate simplă în 
prezenta a cel puţin 2/3 din membri.

17. Conţinutul luărilor de cuvânt se consemnează în procesele verbale ale Consiliului.
18. Secretarul Consiliului întocmeşte procesele verbale. Procesele verbale sunt semnate de 

către preşedinte şi secretarul Consiliului.
19. Data şi tematica şedinţei se anunţă prin poşta electronică cu cel puţin 3 zile înainte de 

desfăşurarea acesteia.
20. Deciziile Consiliului privind starea sau managementul calităţii în USDC vor fi înaintate de 

către preşedintele Consiliului spre validare Consiliului de Administraţie sau/şi Senatului.
21. Membrii Consiliului informează membrii departamentelor USDC pe care le reprezintă şi 

aplică deciziile Consiliului în cadrul acestora.

IV. COMPETENŢE ŞI ATRIBUŢII
22. Consiliul are următoarele competenţe şi atribuţii:

S  elaborează planuri pentru evaluarea, implementarea, monitorizarea şi 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite clienţilor de USDC;

S  expertizează documentele şi alte acte normative instituţionale ce ţin de asigurarea 
calităţii;

V coordonează şi monitorizează activitatea structurilor sistemului de management al 
calităţii al USDC;

V evaluează funcţionalitatea şi eficienţa sistemului de asigurare a calităţii;
V consultă Senatul şi Consiliul de Administraţie în probleme de asigurare a calităţii;
v' acordă consultanţă şi suport metodologic cadrelor didactico-ştiinţifice şi 

administrative în probleme de asigurare a calităţii;
V coordonează elaborarea şi monitorizează implementarea procedurilor de asigurare 

a calităţii;
V coordonează şi monitorizează procesele de evaluare internă şi externă a calităţii 

proceselor didactico-ştiinţifice;
S  propune alocarea resurselor pentru sistemul de asigurare a calităţii;
■S analizează şi propune Senatului/Consiliului de Administraţie spre aprobare 

rezultatele evaluărilor interne;
S  elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite de USDC şi le 

propune Senatului/Consiliului de Administraţie spre aprobare
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V. DISPOZIŢII FINALE
23. Prezentul Regulament este aprobat de către Senatul USDC şi intra în vigoare la data 

aprobării.
24. Regulamentul poate fi modificat în funcţie de modificările legislative naţionale şi 

internaţionale, ale documentelor normative instituţionale şi alte cazuri, în limita legală.
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