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ART. 5. Comisia de Asigurare a Calităţii are următoarele competenţe şi responsabilităţi: 

− asigură implementarea la facultate a SMC şi a măsurilor de îmbunătăţire a calităţii, 
stabilite de către Consiliul de Asigurare a Calităţii în baza Raportului anual de evaluare 
internă, audit intern şi/sau extern; 

− răspunde de calitatea realizării programelor de studii şi de cercetare la facultate; 
− întocmeşte Planul de măsuri de asigurare a calităţii procesului de învăţământ şi cercetare 

la facultate; 
− analizează dificultăţile obiective şi subiective în implementarea SMC la facultate şi 

propune măsuri de îmbunătăţire; 
− efectuează analize ale activităţii metodico-didactice şi ştiinţifice a cadrelor didactice de la 

facultate;  
− informează Consiliul de Asigurarea a Calităţii despre deciziile luate referitoare la 

asigurarea calitătii la facultate; 
− elaborează şi prezintă la Consiliul facultăţii Raportul anual de activitate al CACF; 
− acordă consultanţă catedrelor şi cadrelor didactice ale facultăţii în probleme de asigurare 

a calităţii;  
− gestionează completarea fişelor şi chestionarelor de evaluare şi autoevaluare anuală a 

cadrelor didactice ale facultăţii; 
− întocmeşte şi ţine evidenţa documentaţiei referitoare la Sistemul de Management al 

Calităţii la facultate, inclusiv Registrul hotarârilor luate, cu termenele de realizare şi 
persoanele responsabile de realizare; 

− promovează cultura calităţii la facultate.  
 

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII COMISIEI DE CALITATE 
 

ART. 6. Comisia de Asigurare a Calităţii este prezidată de decan şi condusă operativ în perioada 
dintre şedinţe de către Responsabilul de Calitate al facultăţii (RCF). În absenţa decanului, 
Comisia de Asigurare a Calităţii este prezidată de RCF. 
 
ART. 7. Comisia de Asigurare a Calităţii se întruneşte în şedinţe de lucru trimestrial. Decanul 
poate convoca CACF ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea operativă a problemelor 
referitoare la asigurarea calităţii. Şedinţele CACF sunt deliberative, dacă la ele sunt prezente cel 
puţin 2/3 din numărul membrilor Comisiei. 
 
ART. 8. Deciziile Comisiei de Asigurare a Calităţii se iau prin vot deschis, cu majoritate simplă 
de voturi. Deciziile luate în cadrul CACF vor fi comunicate în scris Consiliului de Asigurare a 
Calităţii.  
 
ART. 9. La fiecare şedinţă de lucru a Comisiei de Asigurare a Calităţii se va întocmi un proces-
verbal. 

 
IV. DISPOZIŢII FINALE 

 
ART. 10. Prezentul Regulament este aprobat de Senatul UnASM şi intră în vigoare din data 
aprobării. 
 
ART. 11. Mandatul membrilor Comisiei de Asigurare a Calităţii din cadrul facultăţii UnASM 
este de 4 ani, cu excepţia reprezentanţilor studenţilor, al căror mandat se încheie la finalizarea 
studiilor.  
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