
 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 

„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI 

“University of Applied Life Sciences and Environment” 

 

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ  
 

 

 

 

 
   

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3 

Iaşi, 700490, România 

T: +40 232 219.175 

F: +40 232 219.175 

www.uaiasi.ro/agricultura 

secr_agr@uaiasi.ro 

 

 

PROCEDURĂ DE ORGANIZARE ŞI 

FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU RELAŢIA CU 

MEDIUL DE AFACERI ȘI ALUMNI (CMAA) 

 

Capitolul 1 – DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1.1. Comisia pentru relaţia cu mediul de afaceri și alumni (CMAA) este o 

structură executivă, subordonată Biroului de Conducere şi Consiliului Facultăţii de 

Agricultură. 

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

Agricultură, ca urmare a propunerilor făcute de către Biroului de Conducere al Facultăţii 

de Agricultură. 

Art.1.3. CMAA asigură relația directă şi permanentă între mediul de afaceri şi 

mediul universitar, cu avantaje de ambele părţi. 

Art.1.4. Misiunea comisiei constă în inserţia eficientă a absolvenţilor pe piaţa 

muncii plecând de la compatibilizarea planurilor de învăţământ cu interesele mediului de 

afaceri şi de la asigurarea unei legături durabile între student şi economia reală, prin locul 

de practică 

 

Capitolul 2 – STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONARE 

Art.2.1. Din componența CMAA pot face parte cadre didactice ale Facultăţii de 

Agricultură, studenți şi doctoranzi care au abilităţi şi posibilităţi de a relaţiona cu mediul 

de afaceri.  

Art.2.2. Comisia funcţionează continuu, în cadrul întrunirilor de lucru şi prin 

comunicare permanentă. 

Art.2.3. Întrunirile de lucru se realizează la convocarea preşedintelui comisiei, a 

Decanului sau a jumătate plus unul din numărul membrilor comisiei. 

Art.2.4. Comisia este legal constituită în prezenţa a două treimi din membrii 

comisiei, iar deciziile se adoptă cu jumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi. 

Art.2.5. La propunerea preşedintelui comisiei, pentru probleme deosebite pot fi 

convocate la întrunirile de lucru ale comisiei persoane competente în rezolvarea 

problemelor respective. 
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Art.2.6. Aprobarea CMAA se face de către Consiliul Facultăţii de Agricultură, din 

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

Art.2.7. Modificarea prezentului regulament este de competenţa Consiliului 

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

 

Capitolul 3 – ATRIBUŢII 

CMAA are următoarele atribuții: 

1) Să popularizeze oferta educaţională a Facultăţii de Agricultură Iaşi. 

2) Să ofere mediului de afaceri şi altor persoane interesate informaţii privind programele 

de studii existente în cadrul Facultăţii de Agricultură Iaşi. 

3) 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, la posibilităţile pe care le au de găsi 

locul de muncă potrivit şi la modalităţile de dezvoltare personală prin educaţia 

permanentă). 

4) Să creeze o bază de date cu absolvenţii Facultăţii de Agricultură Iaşi (date personale, 

traseu profesional, situaţia angajării absolvenţilor pentru ultimii 3 ani). 

5) Să creeze o bază de date cu oferta de locuri de muncă de pe plan local, oportunităţi, 

cerinţe. 

6) Să reprezinte puntea de legătură şi să ofere servicii de mediere între potenţialii angajaţi 

şi angajatori. 

7) 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. 

8) Să realizeze îndrumarea studenţilor din anii terminali în vederea autocunoaşterii şi 

dezvoltării carierei. 

9) Să organizeze minim două evenimente pe an care facilitează relaţia dintre potenţialii 

angajatori şi grupul ţintă (studenţi, absolvenţi). 

10) Să organizeze evenimente individuale pentru anumite instituţii sau întreprinderi cu 

studenţii şi absolvenţii Facultăţii de Agricultură Iaşi. 

11) Asigurarea de 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 Agricultură din 

data de 15.04.2020. 

 

Decan, 

Conf. Dr. Denis ȚOPA 

 


