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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  
COMISIEI PENTRU MOBILITĂŢI ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 
Capitolul 1 – DISPOZIŢII GENERALE 
Art.1.1. Comisia pentru Mobilităţi și Relaţii Internaţionale (CMRI) este o structură 

executivă, subordonată Biroului Consiliului şi Consiliului Facultăţii de Zootehnie a USAMV Iaşi. 

Art.1.2. Comisia este numită pe baza hotărârii Consiliului Facultăţii de Zootehnie, ca 

urmare a propunerilor făcute de către membrii Consiliului.  

Art.1.3. CMRI din cadrul Facultăţii de Zootehnie coordonează aplicarea procedurilor şi 

activităţilor de organizare și desfășurare a mobilităților cadrelor didactice, personalului 

administrativ și studenților. 

Art.1.4. Organizarea şi desfăşurarea mobilităţilor cadrelor didactice/personalului 

administrativ și studenților din cadrul USAMV din Iaşi au la bază: 

a) principiile fundamentale enunţate în Carta Universitară Extinsă Erasmus; 

b) recomandările Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 

Formării Profesionale, privind organizarea mobilităţilor în cadrul Programului de Învăţare pe Tot 

Parcursul Vieţii (Lifelong Learning Programme – LLP) al Comisiei Europene. 

Art.1.5. (1). Mobilitatea cu scop de predare, respectiv de perfecţionare, urmăreşte să permită 

cadrelor didactice/personalului administrativ să beneficieze de cunoştinţele şi 

expertiza personalului academic/administrativ al universităţilor de peste hotare, să 

promoveze schimbul de expertiză şi experienţă în ceea ce priveşte metodologia de 

predare/management. 

(2) Mobilitatea de studiu se bazează pe acorduri inter-instituţionale între instituţii 

participante la Programul LLP şi care deţin o Cartă Universitară Erasmus şi 

urmăreşte să permită studenţilor să profite de avantajele pe care le oferă experienţa 

de a studia în universităţi din alte ţări din punct de vedere educaţional, lingvistic şi 

cultural, dar şi să promoveze cooperarea între instituţii şi să îmbogăţească mediul 

educaţional al instituţiilor gazdă, precum şi să contribuie la dezvoltarea de resurse 
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umane formate din tineri calificaţi, deschişi şi cu experienţă internaţională de viitori 

profesionişti. 

Art.1.6. Selectarea cadrelor didactice, personalului administrativ și studenților care vor 

beneficia de mobilități, se face conform Procedurilor de selectare, care sunt anexate prezentului 

regulament. 

 
Capitolul 2 – STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONARE  
Art.2.1. Din componenţa CMRI fac parte fac parte cadre didactice (dintre care unul va fi 

președintele comisiei) și studenți. 

Art.2.2. Aprobarea componenţei CMRI se face de cǎtre Consiliul Facultăţii de Zootehnie, 

din cadrul USAMV Iaşi, prin vot deschis cu majoritate simplă. 

Art.2.3. Comisia pentru Mobilităţi şi Relaţii Internaţionale se întruneşte trimestrial şi ori de 

câte ori este necesar. 

Art.2.4. Întrunirile de lucru se realizează la convocarea preşedintelui comisiei, a Decanului 

sau a jumătate plus unu din numărul membrilor comisiei. 

Art.2.5. Comisia este legal constituită în prezenţa a două treimi din membrii comisiei, iar 

deciziile se adoptă cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. 

Art.2.6. Între aceste întruniri activitatea este asigurată de grupul operativ al comisiei, format 

din decan şi cei doi prodecani. 
Art.2.7. La propunerea preşedintelui comisiei, pentru probleme deosebite pot fi convocate la 

întrunirile de lucru ale comisiei persoane competente în rezolvarea problemelor respective. 

Art.2.8. (1) Revocarea comisiei sau a unor membri ai acesteia, pentru motive bine 

întemeiate, este aprobată de Consiliul Facultăţii, la iniţiativa celor care i-au propus.  

(2) Membrii salariaţi ai comisiei, la încetarea contractului de muncă, sunt revocaţi 

de drept.  

(3) Membrii studenţi ai comisiei, la terminarea studiilor, sunt revocaţi de drept. 

Art.2.9. Modificarea prezentului regulament este de competenţa Consiliului Facultăţii de 

Zootehnie, din cadrul USAMV Iaşi, prin vot deschis cu majoritate simplă. 

 
 Capitolul 3 - ATRIBUŢII 

Art.3.1. CMRI are următoarele atribuţii: 

1) Dezvoltă şi menţine relaţii de ordin ştiinţific şi profesional cu instituţii de învăţământ şi 

cercetare din ţară şi străinătate; 

2) Selectează şi difuzează informaţii ştiinţifice din domeniile de studiu existente în facultate, 

de interes pentru comunitatea academică proprie; 
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3) Coordonează realizarea programelor de mobilităţi pentru personalul didactic şi studenţi în 

universităţile şi instituţiile de cercetare partenere din ţară şi străinătate; 

4) Analizează și evaluează dosarele candidaților (cadre didactice, personal administrativ și 

studenți) care aplică pentru programele de mobilități. 

Art.3.2. CMRI va întocmi un raport anual, care va fi prezentat, spre informare și analiză, în 

Consiliul Facultăţii. 

 

Prezentul regulament a fost aprobat în Şedinţa Consiliului Facultăţii de Zootehnie din data 

de 25.04.2016 

 


