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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  
COMISIEI PENTRU RELAŢIA CU MEDIUL DE AFACERI  

 
Capitolul 1 – DISPOZIŢII GENERALE 
Art.1.1. Comisia pentru Relaţia cu Mediul de Afaceri (CRMA) este o structură executivă, 

subordonată Biroului Consilului şi Consiliului Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale și 

Alimentare. 

Art.1.2. Comisia este numită pe baza hotărârii Consiliului Facultăţii de Ingineria Resurselor 

Animale și Alimentare, ca urmare a propunerilor făcute de către Biroul Consiliului Facultăţii de 

Ingineria Resurselor Animale și Alimentare. 

Art.1.3. Misiunea comisiei constă realizarea unei relații directe și permanente între mediul de 

afaceri și mediul universitar, astfel încât să se poată asigura inserţia eficientă a absolvenţilor pe piaţa 

muncii, pornind de la compatibilizarea planurilor de învăţământ cu interesele mediului de afaceri şi 

de la crearea unei legături durabile între student şi economia reală prin locul de practică. 

 

Capitolul 2 – STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONARE 
Art.2.1. Din componenţa Comisia pentru Relaţia cu Mediul de Afaceri fac parte cadre 

didactice (dintre care unul va fi președintele comisiei) și studenți. 

Art.2.2. Aprobarea componenţei Comisia pentru Relaţia cu Mediul de Afaceri se face de către 

Consiliul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare, din cadrul USV Iaşi, prin vot 

deschis cu majoritate simplă. 

Art.2.3. Comisia funcţionează continuu, în cadrul întrunirilor de lucru şi prin comunicare 

permanentă. 

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. 
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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 

Ingineria Resurselor Animale și Alimentare, din cadrul USV Iaşi, prin vot deschis cu majoritate 

simplă. 

 
Capitolul 3 – ATRIBUŢII 
Art. 3.1. Comisia pentru Relaţia cu Mediul de Afaceri (CRMA) are următoarele atribuţii: 

(1) Să popularizeze oferta educaţională, astfel încât să ofere mediului de afaceri şi 

altor persoane interesate informaţii privind programele de studii existente în cadrul 

Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare Iaşi; 

(2). Să informeze studenţii şi absolvenţii despre nomenclatorul meseriilor şi 

competenţele cerute (va pune la dispoziţia studenţilor prin internet, pliante, broşuri, 

articole, informaţii referitoare la piaţa forţei de muncă). 

(3) Să creeze o bază de date cu absolvenţii Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale 

și Alimentare Iaşi (date personale, traseu profesional, situaţia angajării absolvenţilor 

pentru ultimii 3 ani), care au beneficiat de relațiile dintre facultate și mediul de 

afaceri. 

(4) Să creeze o bază de date cu oferta de locuri de muncă de pe plan local, 

oportunităţi, cerinţe. 

(5) Să reprezinte puntea de legătură şi să ofere servicii de mediere între potenţialii 

angajaţi şi angajatori. 

(6) Să înregistreze feed-back-ul absolvenţilor şi în colaborare cu Comisia de 

specialitate să contribuie la optimizarea procesului educaţional şi la compatibilizarea 

planurilor de învăţământ cu interesele mediului de afaceri. 

(7) Să organizeze evenimente în care pot fi prezentate instituţii și firme, astfel încât 

studenţii şi absolvenţii Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare Iaşi 

să poată lua contact direct cu eventualii angajatori. 
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(8) Să asigure legături inter-universitare cu alte centre şi departamente similare din 

România şi din Uniunea Europeană. 

 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliul Facultăţii de Ingineria Resurselor 

Animale și Alimentare din data de 07.02.2022. 

 

 

DECAN, 
Prof. univ. dr. Ioan Mircea POP 

 

 


