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REGULAMENTUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA  
ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII (CEAC) 

 
 
 
DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 
Activitatea CEAC se desfăşoară în conformitate cu următoarele acte normative: 

 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările ulterioare; 
 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. 75/2005 privind asigurarea calităţii în 

învăţământ; 
 O.U.G. 75/2011 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei; 
 Ordinul nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în 

instituţiile de învăţământ superior; 
 Anexa la Ordinul nr. 3928/21.04.2005 - Criterii şi principii privind sistemul de 

asigurare a calităţii la nivelul instituţiei de învăţământ superior; 
 Carta Universităţii din Petroşani. 

 
DEFINIŢII 
 

 Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studii şi ale 
furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi ale 
standardelor de calitate, orientate în direcţia creşterii calităţii serviciilor educaţionale oferite de 
Universitatea din Petroşani. 
 Evaluarea calităţii constă în examinarea multilaterala a măsurii în care o organizaţie 
furnizoare de educaţie şi programele acesteia îndeplinesc standardele de referinţă. 
 Evaluarea internă a calităţii se efectuează la nivelul Universităţii, Facultăţilor, 
Departamentelor şi a altor entităţi cu activităţi educative. 

Evaluarea externă a calităţii se efectuează de către Agenţia Română de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) sau de o altă agenţie de asigurare a calităţii, din 
ţară sau din străinătate, înregistrată în Registrul european pentru asigurarea calităţii în 
învăţământul superior (EQAR) 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) este structura consultativă şi 
lucrativă care asigură calitatea învăţământului superior la nivel instituţional, organismul de 
coordonare a activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii la nivel instituţional. În activitatea sa, 
CEAC colaborează cu ARACIS, autoritatea competentă pentru evaluarea externă a calităţii 
învăţământului superior. 

 
MISIUNE 
 
Misiunea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este coordonarea acţiunilor 

având ca scop crearea, funcţionarea eficientă şi dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii din 
Universitate, în concordanţă cu politica referitoare la calitate stabilită de conducerea universităţii, 
reglementările naţionale şi standardele europene referitoare la calitatea în învăţământul superior. 
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Misiunea CEAC este de a implementa Hotărârea Senatului cu privire la asigurarea 
calităţii şi de a elabora Raportul anual cu privire la asigurarea calităţii.  

Comisia propune Senatului Universităţii, constituirea de structuri operaţionale de 
monitorizare şi evaluare periodică a calităţii programelor sau activităţilor la nivelul Facultăţilor 
şi/sau al Departamentelor. 

 
 
 
ORGANIZARE 
 

 Conducerea operativă a CEAC este asigurată de către Prorectorul cu învăţământul şi 
relaţiile internaţionale.  

CEAC are o structură ramificată: există Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
la nivel de Universitate, care are în subordine Departamentul de Calitate şi Admitere, comisii 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de facultăţi şi responsabili de calitate de la nivelul 
structurilor administrative. 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) este formată din: 
a) 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, care îndeplinesc criteriile pentru obţinerea 

titlului de conferenţiar universitar, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
aleşi prin vot secret de Senatul Universitar; 

b) un reprezentant al sindicatului, desemnat de acesta; 
c) un reprezentant al studenţilor, desemnat de organizaţia studenţească; 
d) un reprezentant al angajatorilor. 
Membrii comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în universitate, cu excepţia 

persoanei care asigură conducerea operativă a acesteia. Activitatea membrilor Comisiei pentru 
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei in vigoare. 

Lista candidaţilor pentru alegerea ca şi membri ai CEAC la nivel instituţional este 
întocmită pe baza propunerilor Facultăţilor, Departamentelor, Sindicatului, organizaţiilor 
studenţeşti. 

Lista candidaţilor este prezentată Senatului Universităţii din Petrosani pentru validare. 
Revocarea din calitatea de membru al CEAC se face printr-o procedură similară sau ca urmare a 
încetării contractului de muncă, respectiv a pierderii calităţii de reprezentant al sindicatului, al 
studenţilor sau al angajatorilor. 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii are autoritatea aplicării politicii 
Universităţii din Petroşani în domeniul calităţii educaţiei. 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii îşi va constitui un corp propriu de 
evaluatori/auditori interni cuprinzând reprezentanţi ai tuturor Facultăţilor, astfel încât să se 
acopere toate domeniile şi programele de studiu din universitate. Aceşti evaluatori vor face parte 
din Departamentul de Calitate şi Admitere. 

Departamentul de Calitate şi Admitere (DCA) reprezintă un compartiment de 
specialitate cu rol de coordonare şi execuţie, care sprijină Comisia pentru Evaluarea şi 
Asigurarea Calităţii din Universitate în realizarea şi implementarea sistemului de evaluare şi 
asigurare a calităţii. DCA este în subordinea CEAC şi are relaţii funcţionale şi de colaborare cu 
facultăţile şi compartimentele administrative. 

Departamentul de Calitate şi Admitere este condus de un director numit prin decizie a 
Rectorului Universităţii din Petroşani. 
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LEGĂTURI CU ALTE DEPARTAMENTE/FUNCŢII 
 
Ierarhice: 

 este subordonată Senatului; 
 are în subordine comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de 

facultăţi şi responsabilii de calitate de la nivelul structurilor administrative; 
 are în subordine Departamentul de Calitate şi Admitere. 

Funcţionale: 
 cu toate Facultăţile şi Departamentele din Universitate. 

De colaborare: 
 internă: cu Prorectoratele şi cu Departamentele administrative din universitate; 
 externă: cu alte Universităţi, cu organisme de evaluare şi certificare a calităţii din 

ţară şi din străinătate. 
 

ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI   
 
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pe universitate coordonează acţiunile ce au 

ca scop crearea, funcţionarea eficientă şi îmbunătăţirea sistemului de asigurare a calităţii din 
Universitatea din Petrosani. 

 
Atribuţii  
A. În domeniul autorizării şi acreditării  
- Informează facultăţile şi subcomisiile pe facultate (CEAC – Facultate) cu privire la 

criterii, standarde, indicatori de performanţă şi la metodologia şi procedurile de evaluare a 
calităţii.  

- Planifică cu precizarea termenelor şi responsabilităţilor şi coordonează activitatea de 
evaluare în vederea autorizării/acreditării/evaluării periodice externe. 

 
B. În domeniul asigurării calităţii  
- Elaborează si coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi 

asigurare a calităţii aprobate de Senatul Universităţii din Petrosani.  
- Elaborează anual un raport intern privind calitatea educaţiei în Universitatea din 

Petrosani.  
- Elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei.  
- Cooperează cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

(ARACIS) sau cu instituţii similare din străinătate. 
- Stabileşte responsabilităţile privind evaluarea internă şi asigurarea satisfacerii 

standardelor, cu referire la toate domeniile consacrate prin metodologia ARACIS; 
- Participă la stabilirea standardelor de referinţă privind calitatea instituţională.  
- Analizează şi supune aprobării Senatului rezultatele evaluării interne a calităţii.  
- Organizează şi coordonează instruirea personalului cu responsabilităţi în domeniul 

calităţii.  
- Asigură transparenţa rapoartelor de evaluare şi publicarea acestora. 
- Verifică, avizează toate documentele elaborate de Departamentul de Calitate şi 

Admitere (DCA) şi le înaintează spre aprobare comisiilor de specialitate ale Senatului 
universităţii.  

 
RESPONSABILITĂŢI  
- Răspunde în faţa Rectorului universităţii de implementarea/actualizarea procedurilor 

de evaluare şi asigurare a calităţii aprobate de Senatul Universităţii din Petroşani; 
- Reprezintă Universitatea în relaţiile cu organismele naţionale şi internaţionale pe 

probleme de calitate; 



                                             4/4                                    Întocmit, 
RI - 2/0                                                                                         Conf.univ.dr.ing. Uţu Ilie 

- Reprezintă Universitatea la evaluarea externă a calităţii instituţionale şi a programelor 
de studiu. 

Asigurarea şi evaluarea calităţii la nivel de facultate se face prin Comisiile de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii pe facultate. 

 
 
MOD DE LUCRU 
Pentru desfăşurarea activităţilor sale curente, CEAC:  
- stabileşte atribuţiile membrilor;  
- se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar;  
- are în subordine funcţională comisiile CEAC – Facultate;  
- cooperează cu alte departamente din universitate. 
 
DOMENIILE DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITĂŢII URMĂRITE DE 

CĂTRE CEAC 
A. Capacitatea instituţionala definită prin următoarele criterii: 

a. Structurile instituţionale, administrative şi manageriale; 
b. Baza materiala; 
c. Resursele umane; 

B. Eficacitatea educaţionala concretizată prin următoarele criterii: 
a. Conţinutul programelor de studiu; 
b. Rezultatele învăţării; 
c. Activitatea de cercetate ştiinţifică; 
d. Activitatea financiară; 
e. Absorbţia absolvenţilor de mediul socio-economic; 

C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii:  
a. strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;  
b. proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a 

programelor şi activităţilor desfăşurate;  
c. proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;  
d. proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;  
e. accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;  
f. baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii; 
g. transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii 

şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite;  
h. funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii. 

 
 

Prezentul Regulament a fost analizat şi aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii 
din Petroşani din data de 12.07.2012 şi intră în vigoare începând cu această dată.  
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