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Regulamentul  
Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (C.E.A.C.) 

CAPITOLUL I 
Dispoziții generale 

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a 
Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurare a Calităţii, numită în continuare C.E.AC. din cadrul 
Universității Adventus din Cernica. 

Art. 2. C.E.A.C. se organizează şi funcţionează în baza următoarelor documente:  
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 
- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. 
- OUG 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. 
- OUG 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile 

educației, cercetării, formării profesionale și sănătății. 
Art. 3. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurare a Calităţii reprezintă organismul de 

coordonare a activităților de evaluare internă, asigurare, control şi îmbunătăţire a calităţii în 
cadrul Universității Adventus din Cernica. 

CAPITOLUL II 
Organizarea și funcționarea C.E.A.C. 

Art. 4. Preşedintele C.E.A.C. este Rectorul, direct responsabil de calitatea educaţiei 

furnizate în cadrul Universității Adventus din Cernica sau prorectorul responsabil cu 

activitatea de învăţământ şi calitate, desemnat prin decizie de către Rector, acesta asigurând 

conducerea operativă a comisiei. 

Art. 5. Componența CEAC este următoarea: 
(1) un Preşedinte stabilit conform art. 4; 
(2) doi reprezentanţi ai corpului profesoral, care îndeplinesc criteriile pentru 
obţinerea titlului de conferenţiar universitar, conform legii, aleși de Senatul 
universitar prin vot secret; 
(3) un reprezentant al studenților, desemnat de organizația studențească; 
(4) un reprezentant al angajatorilor, desemnat de reprezentatul angajatorilor, 
Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România. 

Art. 6. Membrii C.E.A.C. nu pot îndeplini funcţii de conducere în Institut, cu excepţia 
Preşedintelui, care asigură conducerea operativă a acesteia. 
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Art. 7. Revocarea membrilor C.E.A.C., pentru motive bine întemeiate, se face prin 
decizie a Rectorului şi ocuparea locului vacant urmează procedura de la art. 5. La încetarea 
contractului de muncă membrii specificaţi în art. 5. alin. (1) şi (2) sunt revocaţi de drept. La 
pierderea calităţii de reprezentaţi ai studenţilor şi absolvenţilor, respectiv ai angajatorilor, 
membrii specificaţi în art. 5 alin. (3), (4) şi (5) sunt revocaţi de drept. 

Art. 8. C.E.A.C. este subordonată Senatului Universitar. 
Art. 9. La nivelul programelor de studii, responsabilitatea asigurării calității educației 

revine managerului/directorului de program. 
Art. 10. Mandatul C.E.A.C. coincide, ca durată și perioadă, cu mandatul Rectorului 

Universității Adventus din Cernica. 

CAPITOLUL III 
Atribuțiile C.E.A.C. 

Art. 11 
(1) C.E.A.C. are autoritatea verificării aplicării politicii Universității Adventus din 

Cernica din Cernica în domeniul asigurării calității. 
 
(2) Atribuţiile C.E.A.C. sunt: 

(a) face toate demersurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor 
legislaţiei în vigoare privind evaluarea internă, asigurarea, controlul şi 
îmbunătăţirea calităţii în învăţământul universitar în ceea ce priveşte capacitatea 
instituţională și managementul calităţii. 
(b) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare 
internă, asigurare, control şi îmbunătăţire a calităţii, aprobate de Senatul 
Institutului; 
(c) elaborează anual un Raport de Evaluare Internă privind calitatea activităţilor 
din cadrul Universității Adventus din Cernica. Raportul este adus la cunoştinţa 
factorilor interesați prin afişare şi/sau publicare pe site-ul Universității;  
(d) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii activităţilor din cadrul 
Universității Adventus din Cernica; 
(e) elaborează şi supune aprobării Consiliului de Administraţie propuneri privind 
resursele necesare pentru: proiectarea, implementarea, menţinerea şi 
îmbunătăţirea continuă a calităţii activităţilor din cadrul Universității Adventus din 
Cernica; 
(f) elaborează planul şi metodologiile de evaluare internă a calităţii la nivelul 
Universității Adventus din Cernica; 
(g) coordonează şi acordă asistenţă activităţilor de evaluare internă la nivelul 
programelor de studii în vederea sincronizării acţiunilor specifice la nivelul 
Universității Adventus din Cernica; 
(h) cooperează cu Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul 
Superior (A.R.A.C.I.S.), cu alte agenţii şi organisme abilitate sau cu instituţii 
similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii. 
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(3) Preşedintele C.E.A.C. care are următoarele atribuţii: 
 

(a) conduce şedinţele C.E.A.C.; 
(b) informează periodic Rectorul şi Senatul asupra activităţii C.E.A.C.; 
(c) promovează, la nivelul conducerii Universității Adventus din Cernica, 
hotărârile C.E.A.C.; 
(d) asigură armonizarea politicii calităţii cu politica generală a Universității 
Adventus din Cernica; 
(e) dacă Preşedintele C.E.A.C. este o altă persoană decât Rectorul Universității 
Adventus din Cernica, răspunde în faţa Rectorului pentru activitatea C.E.A.C.; 
(f) coordonează elaborarea şi validarea tuturor documentelor privind activităţile 
de evaluare internă, asigurare, control şi îmbunătăţire a calităţii în cadrul 
Universității Adventus din Cernica. 

CAPITOLUL IV 
Dispoziții finale și tranzitorii 

Art. 12. Prezentul Regulament privind Organizarea şi Funcţionarea Comisiei pentru 
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.) este aprobat de Consiliul de Administraţie şi 

validat de Senatul Universității Adventus din Cernica. 
Art. 13. Orice modificare a prezentului Regulament se aprobă de către Consiliul de 

Administraţie şi este validată de Senatul Universității Adventus din Cernica. 
 

Prezentul regulament a fost adoptat de Senatul Institutului Teologic Adventist la 
data de 21 ianuarie 2007 (Ed.1). 

Modificările aduse regulament au fost votate şi aprobate în şedinţa Senatului din 
data de 18.01.2012 (Ed.2). 

Modificări la prezentul Regulament a fost aprobate în şedinţa Consiliului de 
Administraţie din data de 14.09.2016,  și în şedinţa Senatului din data de 28.09.2016 şi intră 
în vigoare începând cu această dată (Ed.3). 

 
 
 
 
 

Președintele Senatului,    Rector, 
Conf. univ. dr. Szallos-Farkas Zoltan   Conf. univ. dr. Roxana Paraschiv 

 


