
 1 

REGULAMENT PRIVIND SISTEMUL DE EVALURE ŞI ASIGURARE A 

CALITĂłII (SEAQ) DIN CADRUL UNIVERSITĂłII DIN ORADEA 
 

 

 CAPITOLUL 1. 

 

 Art. 1. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcŃionare al SEAQ din 
Universitatea Oradea, având ca şi scop coordonarea eforturilor pentru creşterea calităŃii proceselor 
academice şi administrative, a competitivităŃii absolvenŃilor. 
 

 Art. 2. Documente de referinŃă:  
Documente naŃionale: 

• Legea ÎnvăŃământului nr. 84/1995, cu modificările ulterioare; 
• Legea nr.87 / 2006 pentru abrobarea O.U.G. nr.75 / 2005 privind asigurarea calităŃii 

educaŃiei; 
• Ordinul 4492 al Ministrului EducaŃiei şi Cercetării privind promovarea eticii 

profesionale în universităŃi; 
• Metodologia de evaluare externă a calităŃii (ARACIS), aprobată prin ; 
• Codul de Bune Practici pentru Departamentele de asigurare a calităŃii din instituŃiile de 

învăŃământ superior din România; 
• Hotărârea Senatului nr. 10581/29.07.2004; 

Documente europene: 
• DeclaraŃia de la Sorbona, 25 mai 1998; 
• DeclaraŃia de la Bologna, 19 mai 1999; 
• Comunicatul de la Praga, 19 mai 2001; 
• DeclaraŃie de la Copenhaga 2002; 
• Comunicatul de la Berlin, 19 septembrie 2003; 
• Comunicatul de la Bergen, 19 mai 2005; 
• Legitimitatea Asigurării CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior 2006; 
• Comunicatul de la Londra 2007; 
• Standarde şi recomandări de asigurare a calităŃii în domeniul învăŃământului superior 

european; 
• Cadrul european al calificărilor. 

 

Art. 3. DefiniŃii 
Sistemul de Evaluare şi Asigurare a CalităŃii (SEAQ) este un ansamblu de elemente, 

activităŃi şi procese interconectate, orientate în direcŃia creşterii calităŃii serviciilor educaŃionale 
oferite de Universitatea din Oradea. 
 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea CalităŃii (CEAQ) este structura consultativă şi 
lucrativă a Senatului având misiunea de a coordona elaborarea, implementarea şi menŃinerea SEAQ 
la Universitatea din Oradea. Este constituită în conformitate cu legea privind asigurarea calităŃii 
educaŃiei. 
 Corpul auditorilor interni (CAI)  este grupul de persoane provenite din facultăŃi şi servicii 
funcŃionale, care dispun de instruire adecvată şi care au ca parte a fişei postului sau care au solicitat  
participarea la activităŃile de evaluare / auditare internă. 
 Consiliul calităŃii (CQ) reuneşte membrii CEAQ şi responsabilii pentru calitate de la nivelul 
structurilor din componenŃa UniversităŃii din Oradea (facultăŃi, departamente, structuri 
administrative), cu scopul asigurării cerinŃelor de integrabilitate şi operaŃionalitate ale SEAQ:  
 

 Art.4. Universitatea din Oradea, îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti în diferite 
domenii ale ştiinŃei şi culturii, capabili de a utiliza cunoştinŃe ştiinŃifice, tehnice şi cultural-umaniste 
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valoroase, de a se integra în procesele tehnologice, economice şi social-culturale ale societăŃii 
româneşti şi ale lumii contemporane. 
 

 Art. 5. SEAQ se constituie din: 
• Structuri organizatorice (Cap. 2); 
• Documentele SEAQ care includ reglementări; 
• Baza de date care redă înregistrările şi reflectă nivelul indicatorilor de performanŃă. 
Reglemetările includ atât pe cele obişnuite (Carta UniversităŃii, Regulamente, Metodologii) 

cât şi cele dedicate managementului calităŃii (proceduri). 
 

 Art.6. Obiectivul fundamental al conducerii universităŃii în domeniul calităŃii îl constituie 
implementarea unui SEAQ bazat pe o politică, o structură organizatorică şi o documentaŃie care să 
permită monitorizarea-evaluarea, intervenŃia corectiv-preventivă şi îmbunătăŃirea continuă a 
calităŃii. 
 Pentru aceasta conducerea UniversităŃii din Oradea: 

• alocă resursele umane şi materiale necesare implementării SEAQ; 
• numeşte reprezentantul conducerii  pentru conducerea operativă a CEAQ; 
• numeşte membrii CAI, la propunerea preşedintelui CEAQ; 
• include în planul strategic şi planul operaŃional „Strategia CalităŃii”, elaborată de către 

CEAQ; 
• analizează anual stadiul implementării SEAQ şi decide măsurile corective ce se impun 
pe baza raportului CEAQ. 

 

 Art.7. Pentru atingerea acestor obiective în Universitatea din Oradea se vor desfăşura 
următoarele activităŃi: 

a) Dezbaterea metodologiei ARACIS privind standardele, standardele de referinŃă şi lista 
indicatorilor de performanŃă pentru evaluarea externă a calităŃii; 

b) Stabilirea responsabilităŃilor privind evaluarea internă şi asigurarea satisfacerii 
standardelor, cu referire la cele trei domenii consacrate prin metodologia ARACIS: 
capacitate instituŃională, eficacitate educaŃională şi managementul calităŃii; 

c) Elaborarea procedurilor de evaluare şi asigurare a calităŃii; 
d) Analiza principalelor funcŃiuni şi procese ale universităŃii pentru determinarea acelora 

care sunt critice pentru calitatea rezultatelor şi asigurarea mijloacelor şi metodelor de 
Ńinere sub control şi îmbunătăŃirea continuă a acestora. 

e) Identificarea problemelor şi căutarea soluŃiilor de îmbunătăŃire a calităŃii proceselor de 
învăŃământ şi cercetare prin creşterea gradului de implicare al personalului universităŃii. 

f) Evaluarea internă periodică, a contribuŃiei individuale a fiecărui membru al UniversităŃii 
din Oradea pentru întărirea responsabilităŃii întregului personal, începând cu 
managementul structurilor academice şi administrative. 

 

CAPITOLUL 2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 

Art. 8. Structura organizatorică are la bază principiul conform căruia, SEAQ este condus, la 
fiecare nivel al instituŃiei, de către managerul nivelului respectiv (universitate – rector, facultate – 
decan, catedra – şef de catedră, etc.) 
 

 Art. 9. Încadrarea structurii SEAQ în organigrama UniversităŃii din Oradea constituie parte 
a acestui regulament şi ea este prezentată în anexa 1. 
 

 Art. 10. Principalele elemente ale structurii organizatorice a SEAQ de la Universitatea din 
Oradea sunt: 
 CEAQ şi CQ – la nivel de universitate; 
 Comisia CalităŃii – la nivel de facultate, departament, structuri administrative; 
 Colectivul CalităŃii – la nivel de catedră. 
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Art. 11. CEAQ are rolul de motor şi catalizator în cadrul SEAQ. Personalul angajat pentru 
CEAQ şi CQ este în faza actuală o persoană cu diplomă de licenŃă cu misiuni de editare, secretariat 
şi gestiune a documentelor SEAQ. 
 Amplificarea structurilor administrative – suport pentru SEAQ poate fi solicitată printr-un 
memoriu justificativ al preşedintelui CEAQ şi va fi hotărâtă, dacă este cazul, de către Senat. 
 
 CAPITOLUL 3. RESPONSABILITĂłI PRIVIND SEAQ 
 

 Art. 12. La nivel de universitate responsabilităŃile privind SEAQ sunt următoarele: 
a) SEAQ la nivelul universităŃii este condus de Rector care, la propunerea CEAQ supune 

abrobării Senatului strategia, politica, obiectivele şi priorităŃile în domeniul calităŃii, 
urmăreşte prin CEAQ cunoaşterea şi aplicarea lor în întreaga instituŃie, alocă şi verifică 
utilizarea corespunzătoare a resurselor aferente SEAQ. 

b) Prorectorii, Directorul General Administrativ, Directorul Economic conduc şi răspund 
de implementarea, menŃinerea şi îmbunătăŃirea SEAQ în sectoarele pentru care sunt 
responsabili. 

c) Preşedintele CEAQ este reprezentantul Rectorului pentru SEAQ, propus de acesta şi 
confirmat de Senat. Are responsabilitate şi autoritate privind proiectarea, menŃinerea şi 
îmbunătăŃirea SEAQ la nivel de universitate. Preşedintele CEAQ este de drept şi 
preşedintele CQ. 

d) CEAQ la Universitatea din Oradea este un organism consultativ şi lucrativ al Senatului 
compusă în conformitate cu art. 11, alin. 5 al legii nr 87 / 2006. AtribuŃiile CEAQ sunt 
cele precizate la art. 12 din legea nr. 87 / 2006. 

e) Consiliul CalităŃii (CQ) este structura care integrează preocupările privind SEAQ la 
nivelul universităŃii, având dublu rol: de avizare a reglementărulor elaborate de CEAQ şi 
de a coordona aplicarea reglementărilor la nivelul entităŃilor din structura UniversităŃii 
din Oradea. 

f) Reglementările şi evaluările CEAQ sunt discutate şi avizate în CQ şi sunt validate de 
către Senatul UniversităŃii din Oradea. Activitatea CEAQ şi CQ se desfăşoară în 
conformitate cu procedura de lucru proprie, aprobată de Senat. 

g)  Corpul de auditori interni (CAI), se constituie la propunerea preşedintelui CEAQ, la 
nivelul universităŃii, distinct pentru procesele de învăŃământ, cercetare, administrative şi 
financiar contabile. Membrii CAI sunt numiŃi de către Rector, după validarea din partea 
Senatului. 

h) Rectorul poate delega, cu aprobarea Senatului, responsabilităŃile sale privind SEAQ, 
unui prorector. 

 

Art. 13. La nivel de facultate, responsabilităŃile privind SEAQ sunt următoarele: 
a) SEAQ la nivelul facultăŃii este condus de decan care stabileşte strategia, politica, 

obiectivele şi priorităŃile facultăŃii în domeniul calităŃii urmărind cunoaşterea şi aplicarea 
în facultate atât a aspectelor generale cât şi a celor specifice. Acestea sunt supuse 
aprobării Consiliului FacultăŃii. 

b) Responsabilul pentru calitate (RC) este reprezentatul decanului pentru SEAQ, investit cu 
responsabilitate şi autoritate privind implementarea şi menŃinerea SEAQ la nivel de 
facultate. RC poate fi unul dintre prodecani, secretarul ştiinŃific sau un alt cadru didactic 
al facultăŃii numit de decan şi confirmat de Consiliul FacultăŃii. RC al facultăŃii face 
parte de drept din Consiliul CalităŃii al UniversităŃii din Oradea. 

c) Comisia CalităŃii (ComC) este un organism de lucru având la nivelul facultăŃii un rol 
similar cu cel jucat de CEAQ la nivelul universităŃii. ComC include: RC (preşedinte), un 
reprezentatnt al studenŃilor (ales), un reprezentant al angajatorilor (numit) şi 
reprezentanŃi pentru programele de studii. ComC este validată de către Consilul 
FacultăŃii şi comunicată preşedintelui CEAQ. 
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Art. 14. La nivel de departament / centru de cercetare responsabilităŃile privind SEAQ sunt: 
a) Responsabilitatea şi autoritatea aferentă SEAQ aparŃine directorului de departament / 

centru de cercetare. 
b) În cazul în care activitatea departamentului / centrului de cercetare este extinsă, 

directorul de departament / centru de cercetare poate numi un reprezentant al său pentru 
SEAQ. 

 

Art. 15. La nivel de catedră, responsabilităŃile privind SEAQ sunt: 
a) Şeful de catedră are autoritatea şi responsabilitatea privind calitatea tuturor proceselor 

derulate în cadrul acesteia (învăŃământ, cercetare, organizare şi relaŃii externe). 
b) Şeful de catedră numeşte unul din locŃiitori ca Responsabil pentru calitate. Acesta 

urmăreşte la nivelul catedrei atingerea obiectivelor generale şi specifice privind calitatea, 
instruirea personalului, planificarea şi desfăşurarea evaluărilor/auditărilor interne şi a 
evaluărilor individuale. 

c) Şeful de catedră desemnează, de regulă, câte un Responsabil pentru calitate, pentru 
fiecare program de studiu gestionat de catedră.  

 

Art. 16. La nivel de administraŃie, responsabilităŃile privind SEAQ sunt: 
a) La nivelul direcŃiilor responsabilitatea şi autoritatea aferentă SEAQ aparŃine directorilor, 

astfel:  
• DGA – pentru direcŃia administrativă; 
• DE – pentru direcŃia economică; 
• Directorului Bibliotecii – pentru Biblioteca Centală a UniversităŃii din Oradea. 

b) Directorii îşi pot numi un reprezentant al sau pentru SEAQ. 
c) La nivelul serviciilor, responsabilitatea şi autoritatea SEAQ aparŃine şefilor de servicii. 

 

Art. 17. Pentru fiecare nivel enumerat la art. 14 ÷ 16, CEAQ este validată de autoritatea 
colectivă de conducere (Consiliu, adunare generală) şi este comunicată structurii 
administrative, ierarhic, superioară. 

 
 CAPITOLUL 4. DISPOZIłII FINALE 
 

 Art. 18. Documentele SEAQ sunt gestionate de secretara CEAQ, sub autoritatea 
preşedintelui CEAQ. 
 

 Art. 19. Procedurile SEAQ aprobate împreună cu prezentul Regulament (Revizia 2) sunt 
enumerate în anexa 2. În funcŃie de necesităŃile identificate pe parcurs, lista procedurilor se 
completează / actualizează continuu. 
 

 Art. 20. Aprobarea Regulamentului privind SEAQ se face de către Senatul UniversităŃii din 
Oradea, prin vot deschis cu majoritate simplă. 
 

 Art. 21. Modificarea prezentului regulament este de competenŃa Senatului UniversităŃii din 
Oradea prin vot deschis cu majoritate simplă, la propunerea CEAQ. 
 
Revizia 2, aprobată în şedinŃa de Senat din data: 26.01.2009  
 
 
       RECTOR                 PREŞEDINTE CEAQ 

Prof. univ. dr. ing. Cornel ANTAL         Prof. univ. dr. ing. Ioan FELEA 
 


