REGULAMENTUL
COMISIEI DE AUDIT INTERN
În temeiul art. 141 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată cu modificările
şi completările ulterioare, în baza OUG nr. 75/ 12.07.2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei, în conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 3928/21.04.2005
privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ superior,
Prorectoratul pentru Asigurarea Calităţii şi Resursa Umană USAMV Cluj-Napoca emite un
regulament specific de audit intern al tuturor activităţilor educaţionale, de cercetare şi
management administrativ desfaşurate în universitate.
Acest regulament consideră managementul calităţii ca o componentă definitorie a
politicii generale a USAMV Cluj-Napoca şi a strategiei sale de dezvoltare, pe termen lung,
mediu şi scurt.
Capitolul I – DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. În cuprinsul regulamentului, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:
Auditul calităţii desemnează un ansamblu de măsuri vizând analiza activităţii educaţionale, de
cercetare şi servicii (profesionale şi administrative) prin sistemul de autoevaluare si evaluare
desfăşurat în cadrul universităţii. Auditul are drept scop asigurarea respectării de către toţi
membrii comunităţii academice a normelor profesionale stabilite de Carta universitară şi
reglementările în vigoare pentru fiecare activitate, serviciu sau categorie de activităţi efectuate
de aceştia.
Art. 2. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor entităţilor funcţionale din cadrul
universităţii (facultăţi, departamente, compartimente).
Capitolul II – OBIECTIVE, PRINCIPII ŞI METODOLOGIA AUDITULUI ÎN
DOMENIUL CALITĂŢII
Art. 3. Auditul calităţii răspunde următoarelor obiective:
oferă publicului o percepţie corespunzătoare despre calitatea activităţii didactice şi de
cercetare a cadrelor didactice, a doctoranzilor şi postdoctoranzilor din universitatea
noastră;
oferă publicului o imagine asupra managementului activităţilor suport din universitate;
armonizarea compartimentelor/departamentelor profesionale ale membrilor
comunităţii academice din USAMV Cluj-Napoca;
buna organizare a activităţii didactice şi perfecţionarea metodelor de lucru;
aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profesionale.

Art. 4. Auditul cuprinde:
cunoaşterea modului de organizare a universităţii, a sistemelor şi procedurilor în
vigoare în cadrul acesteia (auditul structural);

aprecierea modului în care sunt aplicate normele de calitate (audit tehnic);
respectarea normelor cu privire la formarea şi dezvoltarea profesională continuă şi
îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din legislaţia românească în vigoare (audit de
conformitate).
Art. 5. Auditul are drept referinţă regulile şi normele profesionale în vigoare.

Capitolul III – ORGANIZAREA AUDITULUI DE CALITATE
Art. 7. Comisia de audit intern (CAI) are următoarele atribuţii:
a) elaborează programul privind auditului calităţii programelor de studii, pentru care se
întocmeşte Raportul de autoevaluare Internă ce urmează a fi transmis către ARACIS
în vederea autorizării sau acreditării;
b) planifică şi desfăşoară activitatea de audit a dosarelor de autoevaluare a activităţii
didactice şi de cercetare a cadrelor didactice conform cu Fişa de autoevaluare a
acestora aprobată de Consiliul de Administraţie şi vizată de Senatul USAMV ClujNapoca;
c) răspunde contestaţiilor privind rezutatele activităţii de audit a dosarelor de
autoevaluare a cadrelor didactice;
d) supraveghează procesul de evaluare a activităţii cadrelor didactice de către studenţi;
e) aduce la cunoştinţa Consiliului de Administraţie rezultatele procesului de evaluare a
activităţii cadrelor didactice de către studenţi;
f) urmăreşte realizarea programului privind auditul;
g) pregăteşte şi adaptează la condiţiile conjuncturale procedurile şi metodologia
auditului;
h) formulează concluziile şi recomandările către conducerea universităţii rezultate în
urma sintezei auditărilor efectuate;
i) în cazul unor încălcări a reglementărilor privind exercitarea profesiei, a codului de
etică, precum şi a normelor profesionale în materie sesizează conducerea universităţii,
sau comisia de etică, după caz;
j) rezolvă problemele ivite în activitatea auditului de calitate ca urmare a investigaţiilor
proprii sau sesizărilor primite de la terţe persoane;
k) elaborează raportul anual al auditului CAI şi îl prezintă Prorectorului pentru
Asigurarea Calităţii şi Resursa Umană precum şi preşedintelui Consiliului de
administraţie al universităţii;
Art. 8. Comisia de Audit intern (CAI) este numită, la propunerea Prorectoratului pentru
Asigurarea Calităţii şi Resursa Umană, este aprobată de Consiliul de Administraţie şi validată
de către Senatul universităţii.
Art. 9. Activitatea de audit asupra calităţii serviciilor educaţionale poate fi realizată şi prin
externalizare pe bază de contracte de prestări servicii încheiate cu persoane fizice şi juridice,
în condiţiile legislaţiei româneşti în materie.
Art. 10. Auditorii de calitate au următoarele drepturi:
a) să-şi exercite misiunea de audit de calitate, în cadrul programului prevăzut;
b) să-şi organizeze misiunea şi să îşi determine întinderea investigaţiilor în timpul prevăzut în
regulament;

c) să efectueze verificări pentru efectuarea auditului de calitate, având în vedere metodologia
de analiză structurală, tehnică şi de conformitate;
d) să primească normele, ghidurile profesionale şi reglementările interne;
Art. 11. Auditorii din CAI au următoarele obligaţii:
a) să asigure îndeplinirea misiunii auditului de calitate în termenele prevăzute în program;
b) să efectueze auditul de calitate cu respectarea normelor şi reglementărilor în materie;
c) să întocmească dosarul de audit de calitate conţinând raportul, notele de sinteză şi anexele
prevăzute, după caz;
d) în cazul unor încălcări a reglementărilor, a codului etic, precum şi a normelor profesionale
sesizează conducerea universităţii;
e) analizează problemele ivite în activitatea auditului de calitate ca urmare a investigaţiilor
proprii sau sesizărilor primite de la terţe persoane şi prezintă propuneri către conducerea
universităţii;
f) să facă propuneri pentru adaptarea la condiţiile conjuncturale a metodologiei auditului de
calitate.
Capitolul IV – DISPOZIŢII FINALE
Art. 12. Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, comisia de audit transmite conducerii
universităţii „Raportul anual privind auditul de calitate”.
Art. 13. Etapele realizării auditului calităţii sunt următoarele:
a) Pregătire. Timpul necesar pentru audit se stabileşte de către comisie, prin programul anual;
b) Modalităţi de audit. Fiecare misiune de audit de calitate cuprinde trei faze complementare:
audit structural, audit tehnic şi audit de conformitate.
c) Raportare. La sfârşitul fiecărei activităţi de audit de calitate, auditorii întocmesc o notă de
sinteză. Raportul de audit este întocmit de auditori şi are ca anexe nota de sinteză şi
eventualele observaţii. Raportul scoate în evidenţă lipsurile descoperite în cursul auditului
efectuat şi abaterile de la reglementările profesionale. Raportul trebuie să cuprindă şi
recomandări sau alte măsuri de remediere a deficienţelor.
Art. 14. Prezentul Regulament, aprobat de către Senatul USAMV Cluj-Napoca intră în
vigoare începând cu data de 05.04.2012
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