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

Capitolul 1 – DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Organizarea şi desfăşurarea mobilităţilor cadrelor didactice/personalului
administrativ 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.
Art1.1. Mobilitatea cu scop de predare, respectiv de perfecţioanare, 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.
Art.1.2. Comisia pentru MOBILITĂŢI ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE din
cadrul Facultăţii (CMRI) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi
asigurare a calităţii prevăzute de Lege şi de hotărârile Senatului.
Art.1.3. CMRI este subordonată Biroului şi Consiliului Facultăţii de Agricultură a
USAMV Iaşi.
Art.1.4. Comisia este numită pe baza hotărârii Consiliului Facultăţii de
Agricultură, ca urmare a propunerilor făcute de către membrii Consiliului.
Capitolul 2 – STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONARE
Art.2.1. Decanul este direct responsabil de activitatea de participare a cadrelor
didactice în cadrul unor schimburi de cadre didactice şi studenţi, desfăşurate în cadrul
unor relaţii internaţionale a facultăţii
Art.2.2. Conducerea operativă a comisiei pentru Mobilităţi şi relaţii internaţionale
este asigurată de decanul facultății, care numește un președinte de comisie.
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Art.2.3. Comisia pentru Mobilități şi relaţii internaţionale la nivelul facultăţii
cuprinde:
- preşedinte;
- șase membri.
Art.2.4. (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.
Art.2.5. Comisia pentru Mobilităţi şi relaţii internaţionale se întruneşte trimestrial
şi ori de câte ori este necesar.
Art.2.6. Între aceste întruniri activitatea este asigurată de grupul operativ al
Comisiei, format din președinte şi un prodecan.
Capitolul 3 - ATRIBUŢII
Art.3.1. CMRI are următoarele atribuţii:
1) Dezvoltă şi menţine relaţii de ordin ştiinţific şi profesional cu instituţii de
învățământ şi cercetare din ţară şi străinătate;
2) Selectează şi difuzează informaţii ştiinţifice din domeniile de studiu existente în
Universitate, de interes pentru comunitatea universitară proprie;
3) Coordonează realizarea programelor de mobilităţii pentru personalul didactic şi
studenţi în universităţile şi instituţiile de cercetare partenere din ţară şi străinătate;
4) Organizează acţiunile de acordare a titlurilor onorifice universitare, precum şi
cele de comemorare a unor personalităţi din lumea ştiinţifică şi universitară;
Prezentul regulament a fost aprobat în Şedinţa Consiliului Facultăţii de
Agricultură din data de 15.04.2020.

Decan,
Conf. Dr. Denis ȚOPA
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