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1. INTRODUCERE
1.1. Prezentarea generală a UTCB
1.1.1. Scurt istoric
Învăţământul superior de construcţii din România a luat fiinţă în anul 1864 prin înfiinţarea la
Bucureşti a unei "Şcoli de Poduri şi Şosele, Mine şi Arhitectură", transformată în 1867 în "Şcoala
de Poduri, Şosele şi Mine" şi în 1888 în "Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele". În 1921, "Şcoala
Naţională de Poduri şi Şosele" s-a transformat în Şcoala Politehnică din Bucureşti, în cadrul căreia
pregătirea inginerilor constructori s-a făcut în cadrul Secţiei de Construcţii, denumită din 1938
Facultatea de Construcţii. În anul 1948, ca urmare a Reformei Învăţământului, Facultatea de
Construcţii s-a desprins din Şcoala Politehnică (care a devenit Institutul Politehnic) şi s-a
transformat într-o instituţie de învăţământ superior de sine-stătătoare, numită "Institutul de
Construcţii" din Bucureşti. Începând cu anul universitar 1994-1995, Institutul de Construcţii a
devenit Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.
Din 1864 până în 1948, Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele şi, apoi, Secţia de Construcţii a
Şcolii Politehnice au format 2.137 ingineri constructori, sub îndrumarea unor profesori de renume
ca: Spiru Haret, Anghel Saligny, Elie Radu, Gheorghe Ţiţeica, David Emanuel, Andrei Ioachimescu,
Gheorghe Filipescu, Ion Ionescu, prin strădaniile şi realizările cărora s-au pus bazele ştiinţei şi
tehnicii româneşti în construcţii.
Din 1948 şi până în 2004, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti a fost absolvită de
peste 35.000 de ingineri.
 În prezent Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti dispune de un corp profesoral
de elită (31 profesori, 83 conferențiari, 167 șefi de lucrări/lectori, 37 asistenți), care s-a afirmat
atât prin rezultatele activităţii didactice şi de cercetare, cât şi prin participarea nemijlocită la cele
mai importante construcţii realizate în ţara noastră.În România sunt înregistrate peste 10.000 de
firme având în profilul lor diferite activităţi de construcţii: proiectare, execuţie, reparaţii etc., din
care marea majoritate particulare. Sectorul de construcţii se arată a fi deosebit de dinamic şi cu
mari perspective în contextul integrării în Uniunea Europeană.
 În prezent, câteva mii de absolvenţi ai Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti
activează în SUA, Canada, Germania, Franţa, Italia, Spania, Israel, Africa de Sud etc. Pregătirea
solidă dobândită le-a dat posibilitatea să se adapteze şi să se integreze rapid la condiţiile şi
metodele de lucru din alte ţări. Pretutindeni, inginerii constructori formaţi la Bucureşti sunt cotaţi
printre cei mai buni profesionişti ai ramurii.
 Reorganizarea învăţământului superior de construcţii în conformitate cu procesul
Bologna a deschis largi perspective absolvenţilor Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti de
a fi recunoscuţi şi a se integra în piaţa ocupaţională Europeană.
 Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti este iniţiatoarea şi coordonatoarea
Reţelei Tematice EUCEET, care cuprinde 131 de instituţii partenere din 29 ţări europene.
 Din martie 2001 Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti a semnat acordul de
dublă diplomă cu Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, primul acord de acest fel din
învăţământul tehnic superior de la noi.
 Din anul 2019 UTCB face parte din Universitatea Europeană EU-CONEXUS.In
conformitate cu prevederile art.33, alin (2) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, în Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti sau desfăşurat activităţi specifice de organizare şi evaluare internă a calităţii activităţilor
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educaţionale şi ale celor de cercetare, de autoevaluare la nivelul universității, activități de
autoevaluare a programelor de studii de evaluare a personalului didactic (profesori, conferențiari,
șefi de lucrări) activități necesare pentru a contribui la îmbunătățirea continuă a calităţii acestora.
Pentru respectarea acestor prevederi universitatea tehnică de construcţii bucureşti a avut şi are, în
permanenţă, preocuparea de a răspunde criteriilor de performanţă prevăzute în „standardele şi
indicatorii de performanţă” din metodologia de evaluare externă a agenţiei române de asigurare a
calităţii în învăţământul superior.
 În cursul anului 2020 au fost efectuate activități specifice de autoevaluare în cadrul
UTCB atât la nivel instituțional cât și la nivelul facultăților pentru programele de studii ale
acestora.
 Au fost elaborate rapoarte de autoevaluare atât pentru evaluarea instituțională cât si
pentru programele de studii care au intrat în evaluarea realizată de către ARACIS.
 Pe baza Raportului Comisiei de evaluare ARACIS a acordat calificativul ”Grad de
încredere ridicat” Universității Tehnice de Construcții București.

1.1.2. Statutul, viziunea şi strategia universităţii
UTCB este o universitate/ o instituție de învăţământ superior de stat, acreditată,
autonomă, cu personalitate juridică şi este în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului și Sportului conform HG nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, a Cartei Universitare şi a Deciziei 4636/ 10 iulie 2003.
Obiectul principal de activitate al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti este
formarea specialiştilor cu pregătire superioară în construcţii, inginerie a instalaţiilor, maşini şi
utilaje pentru construcţii, ingineria mediului, geodezie, precum şi în domenii conexe, cum ar fi
acela de traducere şi interpretare cu specific tehnic.

1.2. Politica universităţii
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI are ca principală misiune
pregătirea de specialişti care au capabilitatea şi deprinderile necesare să utilizeze cunoştinte
ştiinţifice, tehnice şi manageriale valoroase, pentru a se putea integra în procesele economice ale
societăţii romaneşti şi ale celor europene şi internaţionale.
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI promovează concepţia excelenţei
serviciilor de instruire şi a celor de cercetare-dezvoltare şi este consecventă misiunii sale de a
pregăti, la cel mai înalt nivel, specialişti care să contribuie la progresul ştiinţific şi tehnologic, la
dezvoltarea profesionalismului şi eficienţei şi la creşterea utilităţii acestei pregătiri în economia
reală, în vederea creşterii standardului de viaţă.
Principalul nostru obiectiv este acela de a contribui la satisfacţia generală a partenerilor
noştri interni și externi (studenţi şi societate) prin prestarea unor servicii de educaţie si pregătire
profesională de calitate.
Fiecare angajat al UTCB este răspunzător de atingerea obiectivelor propuse, astfel încât să
se realizeze pe lângă satisfacţia clienţilor şi a societăţi şi aceea a fiecărui coleg al nostru.
Satisfacţia partenerilor interni, adică realizarea integrală a cerinţelor acestora este
necesară deoarece ei sunt raţiunea pentru care existăm. În tot ceea ce facem trebuie să fim alături
de parteneri, să-i sprijinim în realizarea activităţilor lor şi să venim în întâmpinarea lor, astfel încât
pe piaţa serviciilor de instruire noi să fim prima lor opţiune.
Satisfacţia societăţii este necesară deoarece ştiinţa şi tehnologia trebuie să fie considerate
priorităţi ale societăţii. Sistemul nostru managerial este astfel conceput şi orientat încât să aibă
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flexibilitatea necesară de adaptare la schimbare şi să corespundă cu strategia naţională a
învăţământului superior.
Satisfacţia personală a angajaţilor noştri o dorim deoarece întotdeauna calitatea serviciilor
oferite este determinată şi creată de oameni. Satisfacţia angajaţilor contribuie în cea mai mare
măsură la creşterea calităţii activităţilor noastre. Procedurile, tehnicile, regulile nu sunt suficiente
pentru a obţine un avantaj concurenţial. Elementele care asigură succesul se află în noi, în
atitudinile şi acţiunile noastre, în modul cum cooperăm între noi colegii şi cum cooperăm cu
clienţii noştri.
Pentru a obţine satisfacţia generală am creat un Sistem de Management al Calităţii care
ne dă încredere că vom menţine o înaltă calitate a serviciilor de instruire şi de cercetaredezvoltare.
Realizarea politicii pentru calitate este asigurată prin îndeplinirea următoarelor ţinte:
 definirea cerinţelor partenerilor noştri interni şi externi;
 pregătirea unor absolvenţi capabili care să reuşească în competiţia de pe piaţa muncii;
 creşterea performanțelor procesului de educaţie prin completarea acestuia cu activităţi
de cercetare ştiinţifică de înalt nivel, în concordanţă cu nevoile şi aşteptările ştiinţei şi
tehnicii actuale, prin implicarea atât a personalului didactic cât şi a studenţilor,
masteranzilor şi doctoranzilor;
 utilizarea tehnologiei informaţionale, ca suport al îmbunătăţirii continue a calităţii
procesului de învăţământ de către toţi factorii implicaţi;
 implicarea întregului personal al universităţii în cunoaşterea, înţelegerea si
îmbunătăţirea întregului proces de educaţie şi formare profesională a studenţilor noştri.
În realizarea politicii pentru calitate ne orientăm după următoarele principii care trebuie să
fie însuşite de fiecare angajat:
 transparenţa politicii noastre şi cunoaşterea ei de către toate părţile interesate;
 utilizarea consecventă şi curentă a Sistemului de Management al Calităţii care să dea
încredere că politica noastră va fi realizată;
 utilizarea în totalitate a pregătirii profesionale şi a resurselor noastre pentru a putea
realiza servicii de calitate;
 menţinerea sub control a acestui sistem şi măsurarea performanţelor obţinute.

RECTOR UTCB,
Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin VĂCĂREANU
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1.3. Prezentarea generală a sistemului de management al calităţii
În scopul creşterii nivelului cunoaşterii, de către persoanele interesate, a Sistemului de
Management al Calităţii implementat în cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti,
acesta este descris în prezentul manual al calităţii.
Universitatea Tehnică de Construcții București cuprinde următoarele structuri:
a. didactice si de cercetare - facultăți, departamente, Școala doctorală, institute și
centre de cercetare și laboratoare, Colegiul terțiar non-universitar și Anul Pregătitor
pentru Limba Română;
b. administrative – direcții, servicii, birouri și compartimente;
c. auxiliare
Serviciile de bază din cadrul Universităţii sunt cele didactice şi de Cercetare Ştiinţifică iar
activităţile aferente acestora sunt cuprinse în procedurile şi instrucţiunile de lucru.
Utilizarea principiilor, manualului calităţii, procedurilor şi instrucţiunilor de lucru
reprezintă o directivă obligatorie în cadrul Universităţii pentru toate activităţile, atât la nivelul
managementului cât şi la nivel executiv.
Condiţiile calitative ale activităţilor şi serviciilor sunt stabilite pentru fiecare proces sau
grup de activităţi, la începutul demarării acestora şi sunt detaliate şi documentate în procedurile şi
instrucţiunile de lucru aferente acestora.
În UTCB funcționează după un Regulament de organizare și funcționare propriu, Comisia de
evaluare și de asigurare a calității în învățământ la nivelul Universității (CEAC). De asemenea,
funcționează Comisii de evaluare și de asigurare a calității în învățământ la nivelul celor șapte
facultăți ale Universității, al DPPD, al Școlii Doctorale și al Colegiului de Studii Terțiare NonUniversitare.

1.4. Obiectivele generale ale calităţii în Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti
Obiectivele generale ale UTCB, stabilite pe termen mediu prin strategia aprobată de
Senatul universităţii, în acord cu strategia ARACIS sunt următoarele:
 Utilizarea unor sisteme noi pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor
educaţionale şi de cercetare în UTCB;
 Utilizarea de metode şi instrumente adecvate pentru îndeplinirea criteriilor stabilite în
Metodologia ARACIS;
 Continuarea promovării profesioniste și susținute a ofertei educaționale a UTCB prin
folosirea mediului virtual cu impact major asupra candidaților, punând accent pe oportunitățile de
angajare, pe exemple de realizări și împliniri remarcabile ale absolvenților și pe potențialul social și
cultural al Bucureștiului;
 Îmbunătăţirea performanţelor profesionale prin evaluarea, autoevaluarea şi ierarhizarea
anuală a cadrelor didactice, pe baza unor criterii de evaluare de maximă exigenţă;
 Îmbunătăţirea calităţii programelor de studii şi a programelor analitice prin evaluarea
periodică a acestora, pe baza unor criterii de evaluare interne şi internaţionale;
 Îmbunătăţirea calităţii managementului instituţional;
Ediţia: 5
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 Creşterea nivelului de satisfacţie a tuturor angajaţilor prin îmbunătăţirea condiţiilor de
desfăşurare a activităţilor, prin stabilirea unui sistem modern de ierarhizare, prin corelarea
volumului şi calităţii activităţilor şi competenţelor cu nivelul de retribuire etc.;
 Realizarea unui sistem modern de diseminare şi comunicaţional cu toate părţile
implicate (societate, mediu academic, autorităţi, studenţi, cursanţi, doctoranzi etc.);
 Creşterea nivelului de pregătire al studenţilor pentru integrarea acestora în spaţiul
european şi pentru asigurarea compatibilităţii şi comparabilităţii cu diplomele europene în
domeniile de studii din UTCB;
 Dezvoltarea curriculară a modulelor de curs pentru ciclul de licență și a programului de
studii de masterat ce vor fi susținute în cadrul Universității Europene EU-CONEXUS; pregătirea
notelor de curs pentru modulele de licență și programul de studii de masterat ce vor fi susținute în
cadrul Universității Europene EU-CONEXUS; pregătirea temelor de cercetare pentru studiile
doctorale ce vor fi derulate în cadrul Universității Europene EU-CONEXUS;
 Stimularea efectuării stagiilor în cadrul mobilităților fizice, virtuale și mixte din
programul ERASMUS+, cu precădere către universitățile din EU-CONEXUS și extinderea sistemului
de dublă diplomă cu universități de prestigiu;
 Urmărirea permanentă a procesului de reacreditare a programelor de studii;
 Asigurarea premiselor necesare pentru desfășurarea de activități de cercetare în
colective transnaționale în cadrul Universității Europene EU-CONEXUS;
 Dezvoltarea de instrumente și competențe pentru activitatea de cercetare prin proiecte
finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituțională;
 Crearea și instituționalizarea de parteneriate puternice cu universități, institute de
cercetare, companii și societăți comerciale și clustere inovatoare puternic sprijinite și motivate de
industrie pentru participarea la competiții de finanțare a cercetării;
 întărirea legăturilor universității cu (i) administrația centrală și locală, (ii) industria de
construcții, (iii) asociațiile profesionale, (iv) asociațiile neguvernamentale, și (v) mass-media;
 Diversificarea ofertei de servicii specializate de CDI oferite industriei și mediului
economic;
 Promovarea infrastructurii și a serviciilor de cercetare oferite de UTCB prin intermediul
portalului “Registrul Național al Infrastructurilor de Cercetare” (ERRIS – Engage in the Romanian
Research Infrastructures System);
 Stimularea organizării conferințelor internaționale și a celor naționale cu participare
internațională;
 Dezvoltarea unei culturi a feedback-ului din partea studenților cu privire la activitatea de
predare și a modului în care sunt evaluați de către cadrele didactice;
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 Analiza regulamentelor interne ale universității care fac referire la drepturile
studenților și armonizarea permanentă a acestora cu legislația națională; întărirea reprezentării
studenților în cadrul comisiilor pentru burse, cazări și tabere studențești
 Integrarea campusurilor UTCB în Smart Campus EU-CONEXUS; integrarea activităților
culturale și sportive ale studenților UTCB în cele ale CONEXUS-EU
 Sprijinirea activităților dezvoltate și implementate de Societatea Antreprenorială
Studențească (SAS); facilitarea legăturilor dintre SAS și mediul privat prin Consiliul Consultativ al
UTCB;

considerarea posibilității de a obține credite suplimentare pentru studenții care

implementează proiecte în cadrul SAS, credite care să fie incluse în suplimentul la diplomă;
organizarea de concursuri semestriale de proiecte prin care să fie premiate ideile inovative ale
studenților din sfera antreprenoriatului;
 Implementarea unui sistem de urmărire (monitorizare) a capacităţii de angajare a
absolvenţilor;
 Înfiinţarea și gestionarea unei baze de date și informaţii privind evaluarea şi asigurarea
instituţională a calităţii;
 Perfecţionarea sistemului de credite transferabile, inclusiv în cadrul studiilor doctorale;
 Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin studii externe sau prin activităţi de
cercetare, consultanţă, sau colaborări cu unităţi administrative sau de producţie;
 Creşterea informatizării procesului didactic prin dotarea sălilor de curs, comunicarea
informatică cu studenţii şi cursanţii, prezentarea on-line a cursurilor etc.;
 Dotarea laboratoarelor de cercetare şi a celor didactice în vederea actualizării nivelului
de cunoştinţe a studenţilor şi a nivelului cercetărilor din cadrul UTCB;
 Asigurarea perfecţionării

în domeniile UTCB prin studii de master,

studii

postuniversitare, studii doctorale la un nivel ştiinţific ridicat pentru a putea concura pe piaţa
internă şi europeană;
 Conceperea şi implementarea unui sistem de management al calităţii (SMC) pentru
procesul didactic şi administrativ;
 Actualizarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii pentru procesul de
cercetare-dezvoltare.

1.5. Elemente de identificare şi contactare
RECTOR
Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU
Telefon: +40 21 242 12 08 int. 134 ; +40 21 242 11 61
Fax: +40 21 242 07 81
E-mail: radu.vacareanu@utcb.ro
Bd. Lacul Tei 124 – Bucureşti, Sector 2
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PRORECTOR – coordonator Management Academic şi de Asigurarea Calităţii
Prof. univ. dr. ing. Laurenţiu RECE
Telefon: +40 21 242 12 08 int. 125, 178
Fax: +40 21 242 07 81
E-mail: secretariat@utcb.ro; rece@utcb.ro
Bd. Lacul Tei 124 – Bucureşti, Sector 2
PRORECTOR – coordonator Cercetare Știinţifică și Relații Internaționale
Conf. univ. dr. ing. Florin BĂLTĂREȚU
Telefon: +40 21 242 12 08 int 226, 132;
Fax: +40 21 242 07 81
E-mail: florin.baltaretu@utcb.ro
Bd. Lacul Tei 124 – Bucureşti, Sector 2
PRORECTOR – coordonator Patrimoniu, Politici de Resurse Umane si
Administrative
Conf.univ.dr.ing. Mădălina Mirela STOIAN
Telefon: +40 21 242 12 08
Fax: +40 21 242 07 81
E-mail: madalina.stoian@utcb.ro
Bd. Lacul Tei 124 – Bucureşti, Sector 2
PRORECTOR – coordonator Activităţile Studentești, IT, Comunicare și Imagine
S.L.. univ. dr. ing. Cezar Alexandru VLĂDUȚ
Telefon: +40 21 242 12 08 int. 359, 132
Fax: +40 21 242 07 81
E-mail: cezar.vladut@utcb.ro
Bd. Lacul Tei 124 – Bucureşti, Sector 2
Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat
Prof. univ. dr. ing. Giullia Loretta BATALI
Telefon: +40 21 242 12 08
Fax: +40 21 242 07 81
E-mail: loretta.batali@utcb.ro
Bd. Lacul Tei 124 – Bucureşti, Sector 2
DIRECTOR CENTRUL DE MANAGEMENTUL CALITĂȚII –
Președintele Comisiei
de monitorizare și îndrumare metodologică cu privire la sistemul de control
intern/ managerial al UTCB
Lect.univ.dr. Marian-Valentin POPESCU
Telefon: +40 21 242 12 08 int. 224
Fax: +40 21 242 07 81
E-mail : marian-valentin.popescu@utcb.ro
Mobil: 0763 664 379
Bd. Lacul Tei 124 – Bucureşti, Sector 2
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2. REFERINŢE
Elaborarea Manualului calităţii şi a procedurilor se bazează pe următoarele standarde şi
documente de referinţă:

•
•

SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
SR EN ISO 9000:2015-Sisteme de management al calităţii - Principii fundamentale şi
vocabular;

•

SR EN ISO 9004 : 2018 Managementul calității. Calitatea unei organizații. Îndrumări pentru
obținerea unui succes durabil;

•
•
•
•

SR EN ISO 19011:2018 Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management;
SR EN ISO 10007:2000 – Managementul calităţii. Ghid pentru managementul configuraţiei;
SR ISO 10015:2000 – Managementul calităţii. Linii directoare pentru instruire;
SR ISO 10006:2005 – Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru
managementul calităţii în proiectare;
SR ISO 10019:2006 – Linii directoare pentru selectarea consultanţilor în sisteme de
management al calităţii şi utilizarea serviciilor acestora;
SR ISO IWA 2:2009 – Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru aplicarea
ISO 9001:2015 în domeniul educaţiei;
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr.1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă și aprobarea listei
domeniilor și specializărilor din cadrul acestora;
OMEdC 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite
Transferabile;
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică;
Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare;
Legea 288/2004 privind Organizarea studiilor universitare, completată;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;
H.G. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat;
Carta Universităţii şi regulamentele interne aferente acesteia (Descoperă UTCB
https://utcb.ro/descopera/carta-utcb/ şi https://utcb.ro/descopera/regulamente/).
Ordin nr. 4478/23 iunie 2011 - privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii
pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente
panelurilor pe domenii fundamentale P 1 – Matematică și științe ale naturii, P 2 - Științe
inginerești și P 3 - Științe biomedicale din cadrul Consiliului Național pentru Atestarea
Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare;
Hotărârea Guvernului nr. 457/4 mai 2011 - privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior;
OMEN 5110 17-09-2018 – privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru
acordarea titlului de doctor
OMEC nr. 5229/17.08.2020 – pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea
atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu
privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la
existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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•
•
•
•
•

OMEC nr. 4621/2020 – Regulament privind organizarea și funcționarea CNATDCU;
OMEC nr. 3200/19.02.2020 – privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor
universitare de doctorat și a sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță
utilizați în evaluare;
HG 403/31.03.2021 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor
programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru
anul universitar 2021-2022;
OME 3199/28.01.2021 – pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata
prin OMENCS 6102/15.12.2016 – cu modificările și completările ulterioare;
HG 906/2021 pentru modificarea anexelor nr.1 și 2 la HG 385/2021 privind domeniile și
programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi
școlarizați în anul universitar 2021-2022.

3. DEFINIŢII, ABREVIERI, CORESPONDENŢĂ A CERINŢELOR SR EN ISO
9001:2015 CU SMC AL UTCB
3.1. Definiţii
În scopul unei cât mai corecte şi uşoare înţelegeri a cunoştinţelor de managementul
calităţii şi a informaţiilor referitoare la asigurarea calităţii în universitate, în continuare sunt
prezentaţi principalii termeni utilizaţi, definiţiile precum şi traducerea în limba engleză a acestora,
avându-se în vedere, în mod special, prevederile din standardele referitoare la calitate.
Termenii sunt prezentaţi în ordinea alfabetică a denumirii lor din limba română.
Prezentul lexicon de specialitate cuprinde termeni care se referă la problematica generală
privind calitatea, la sistemele calităţii, în general şi la sisteme de asigurare a calităţii în
învăţământul universitar, la managementul calităţii, la universitate, la procese şi produse, la
caracteristici ale calităţii, la controlul şi asigurarea calităţii, la documentaţii şi proceduri, la auditul,
evaluarea şi monitorizarea sistemelor calităţii, la conformitate ş.a. Definiţiile sunt conforme celor
din standardul SR EN ISO 9000:2015 – „Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale
şi vocabular” şi celor ale ARACIS.
 Acord european privind evaluarea conformităţii (Conformity Evaluation European
Agreement) – Acord care se încheie între Uniunea Europeană şi fiecare dintre ţările asociate şi
care prevede recunoaşterea reciprocă a rezultatelor aplicării procedurilor de evaluare a
conformităţii.
 Acreditarea (Accreditation) – 1. Recunoaştere formală a competenţei unui laborator de
încercări de a realiza încercări sau tipuri de încercări determinate. 2. Procedura prin care
organismul naţional de acreditare, recunoscut conform legii, atestă că un organism sau un
laborator este competent să efectueze sarcini specifice.
 Acţiune corectivă (Corrective action) – Acţiune de eliminare a unei neconformităţi
detectate sau a altei situaţii nedorite.
 Acţiune preventivă (Preventive action) – Acţiune de eliminare a cauzei unei
neconformităţi potenţiale sau a altei posibile situaţii nedorite.
 Analiză (Review) – Activitate de a determina potrivirea, adecvarea şi eficacitatea
subiectului în cauză în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite.
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 Analiza iniţială de mediu (Initial environmental analysis) – Analiza iniţială
cuprinzătoare a aspectelor, impacturilor si performanțelor referitoare la mediu şi protecţia
mediului la nivelul universităţii, referitoare la activităţile desfăşurate în cadrul unui amplasament.
 Asigurarea calităţii (Quality assurance) – Parte a managementului calităţii concentrată
pe furnizarea încrederii că cerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite.
 Audit (Audit) – Proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de
dovezi de audit si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite
criteriile de audit.
Observaţie. Există mai multe tipuri de audit:
 Audit intern denumit şi audit de primă parte – Audit condus de/sau în numele
organizaţiei însăşi pentru scopuri interne si care poate constitui baza pentru
organizaţie pentru declaraţia pe propria răspundere a conformităţii;
 Audit extern – Audit care include ceea ce în general se numeşte ,,audit de secundă
parte” şi „audit de terţă parte”.
 Audit de secundă parte – Audit condus de părţi care au un interes în raport cu
organizaţia, cum ar fi clienţi, sau alte persoane în numele acestora.
 Audit de terţă parte – Audit condus de organizaţii externe independente. Astfel de
organizaţii furnizează certificarea sau înregistrarea conformităţii cu cerinţe
standardizate.
 Audit combinat – Audit în care sistemele de management ale calităţii şi ale mediului
sunt auditate împreuna.
 Audit comun – Audit în care două sau mai multe organizaţii de audit cooperează
pentru a audita în comun un singur auditat.
 Auditat (Auditee) – Universitate care este auditată.
 Auditor (Auditor) – Persoana care are competenţa de a efectua un audit.
 Autoritate competentă (Competent Autority) – Organ al administraţiei publice centrale
responsabil cu reglementarea unui domeniu.
 Calitate (Quality) – Măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinesc
cerinţele.
Observaţie: Termenul ,,calitate” poate fi utilizat cu adjective cum ar fi slabă, bună sau
excelentă.
 Calitatea totală (Total Quality) – Ansamblu de principii şi de metode organizate într-o
strategie globală şi pusă în aplicare într-o organizaţie pentru o mai bună satisfacere a clienţilor la
un preţ cât mai mic.
 Capabilitate (Capability) – Abilitatea unei organizaţii, sistem sau proces de a realiza un
produs care va îndeplini cerinţele pentru produs.
 Caracteristică a calităţii (Quality characteristic) – Caracteristică intrinsecă a unui produs
sau sistem referitoare la o cerinţă.
 Cerinţă (Requirement) – nevoie sau aşteptare care este declarată, în general implicită
sau obligatorie.
Observaţii:
 În general „implicit” are înţelesul că aceasta reprezintă o practică internă sau o
obişnuinţa pentru organizaţie, pentru clienţii acesteia şi pentru alte parţi interesate,
la care nevoia sau aşteptarea luate în considerare sunt implicite;
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 Pentru a desemna un tip specific de cerinţe, ca de exemplu cerinţe ale produsului,
cerinţe ale managementului calităţii, cerinţe ale clientului poate fi utilizat un
calificativ;
 O cerinţă specificată este una ce poate fi declarată de exemplu într-un document;
 Cerinţele pot fi generate de diferite părţi interesate.
 Cerinţă esenţială (Essential Requirement) – Cerinţă care are în vedere, în special,
protecţia sănătăţii, securitatea utilizatorilor, protecţia proprietăţii şi a mediului, astfel cum este
prevăzută în actele normative în vigoare.
 Certificare (Cetification) – Acţiune prin care se demonstrează că un produs, proces sau
serviciu este realizat conform anumitor specificaţii tehnice.
 Certificarea a conformităţii (Conformity Cetification) – 1. Acţiune prin care o terţă
(neutră) parte demonstrează că este în mod rezonabil îndreptăţită să se aştepte la faptul că un
produs sau serviciu, complet identificat, este conform unui standard sau document normativ. 2.
Acţiune a unei terţe părţi care dovedeşte existenţa încrederii adecvate că un produs, identificat
corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ.
 Certificat de conformitate (Conformity Certificate) – Document eliberat conform
regulilor unui sistem de certificare, indicând cu un nivel suficient de încredere că un produs,
proces sau serviciu, complet identificat, este conform unui standard sau altui act normativ.
 Client (Customer) – Consumator în educaţie (în general o persoană care învaţă), un
client sau cumpărător (în general, o persoană sau un organism care finanţează persoana care
învaţă, care poate fi chiar persoana care învaţă), utilizator final (în general, persoana sau
organizaţia care beneficiază de cunoştinţele obţinute de persoana care învaţă);
 Partener al universităţii (University’s partner) – beneficiarii activităţilor de specialitate
din cadrul universităţii şi pot fi partneri interni (studenţii sau cursanţii în cazul cursurilor de
pregătire postuniversitară) şi partneri externi (organizaţii care angajează absolvenţi, beneficiari ai
contractelor de cercetare, instituţii ale administraţiilor locale sau centrale, unităţi finanţatoare
etc.)
 Clientul auditului (Audit client) – Organizaţie sau persoană care solicită un audit.
 Cod (Code) – Modalitate generală de prezentare a informaţiei, în scopul memorării,
transmiterii şi prelucrării, cu realizarea corespondenţei dintre informaţiile primare şi semnale.
 Coeficient de dispersie – sinonim cu abatere medie relativă.
 Competenţă (Competence) – Aptitudini demonstrate de a aplica cunoştinţe şi aptitudini.
 Concluzii ale auditului (Audit conclusions) – Rezultatele unui audit, furnizate de echipa
de audit, după luarea în considerate a obiectivelor de audit şi a tuturor constatărilor de audit.
 Conformitate (Conformity) – Îndeplinirea unei cerinţe.
 Constatări ale auditului (Audit findings) – Rezultatele evaluării, dovezilor de audit
colectate, în raport cu criteriile de audit.
Observaţie: Constatările de audit pot indica fie conformitatea sau neconformitatea cu
criterii de audit, fie oportunităţile pentru îmbunătăţire.
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 Controlul calităţii (Quality control) – 1. Parte a managementului calităţii concentrată
pe îndeplinirea cerinţelor referitoare la calitate. 2. Tehnicile şi activităţile cu caracter operaţional,
utilizate pentru îndeplinirea cerinţelor privind calitatea
 Criterii de audit (Audit criteria) – Ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe utilizate ca
o referinţă.
 Declaraţia privind politica în domeniul calităţii – Declaraţie cuprinzând obiective şi
orientări generale ale unei organizaţii în ceea ce priveşte calitatea, aşa cum sunt exprimate oficial
de managementul de la nivelul cel mai înalt.
 Declaraţie de conformitate – Declaraţie făcută de un furnizor, anunţând pe propria-i
răspundere că un produs, proces sau serviciu este conform unui standard sau altui document
normativ specificat.
 Departament (Department) – entitate funcţională a universităţii sau a unei facultăţi
care desfăşoară activităţi didactice, de cercetare sau de proiectare. Departamentul are în
componenţă personal didactic şi de cercetare, personal administrativ. Departamentele se
organizează pe discipline sau pe familii de discipline.
 Desemnare (Designation) – procedura prin care o autoritate competentă confirmă că
un laborator, un organism de certificare sau de inspecţie, satisface condiţiile pentru a efectua o
procedură de evaluare a conformităţii, prevăzută de o reglementare tehnică.
 Document (Document) – Informaţie împreună cu mediul său suport.
Exemplu: Înregistrare, specificaţie, procedură, desen, standard.
Observaţii:
 Suportul informaţiei poate fi hârtia, discuri magnetice, electronice sau optice pentru
computer, fotografie sau mostră, sau combinaţii ale acestora;
 Un set de documente, de exemplu specificaţii şi înregistrări, este denumit în mod
uzual „documentaţie”.
 Document normativ (Normative document) – Document care prevede reguli, linii
directoare sau caracteristici pentru activităţi ori pentru rezultatele acestora; termenul este generic
şi include standarde, specificaţii tehnice, coduri de bună practică şi reglementări.
 Domeniu reglementat (Regulated domain) – ansamblul activităţilor economice şi al
produselor asociate acestora, pentru care se emit reglementări tehnice specifice privind condiţiile
de introducere pe piaţă şi de utilizare.
 Domeniul auditului (ISO 19011:2015) – Întinderea şi limitele unui audit.
Observaţie: Domeniul auditului cuprinde, de obicei, o descriere amplasamentelor fizice,
unităţilor organizatorice, activităţilor şi proceselor, precum şi a perioadei de timp acoperite.
 Dovadă obiectivă (Objective evidence) – Date care susţin că ceva există sau este
adevărat.
 Dovezi de audit (Audit evidence) – Înregistrări, enunţarea faptelor sau alte informaţii
care sunt relevante în raport cu criteriile de audit şi verificabile.
Observaţie: Dovezile de audit pot fi calitative sau cantitative.
Definiţie: ,,Organizaţie, societate, întreprindere sau o instalaţie, respectiv o parte sau o
combinaţie a acestora, cu sau fără personalitate juridică, publică sau privată, cu administrare şi
funcţii proprii”.
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 Echipă de audit (Audit team) – Unul sau mal mulţi auditori, care efectuează un audit.
 Eficacitate (Effectiveness) – Măsura în care activităţile planificate sunt realizate şi sunt
obţinute rezultatele planificate.
 Eficienţă (Efficiency) – Relaţie între rezultatul obţinut şi resursele utilizate.
 Eliberare (Release) – Autorizare de a trece la următoarea etapă a unui proces.
 Evaluare a conformităţii (Conformity evaluation) – Activitatea al cărei obiect este
determinarea în mod direct sau indirect a faptului că sunt îndeplinite condiţiile specificate.
 Excelenţă – Asigurarea succesului în competiţie, prin realizarea unor procese de calitate
superioară, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, care să fie oferite clienţilor.
 Expert tehnic (Technical expert) – Persoana implicată într-un „audit”, care furnizează
anumite cunoştinţe sau experienţă profesională specifice, în legătură cu subiectul de auditat.
 Evaluare (Evaluation) – examinarea calitativă şi cantitativă şi compararea rezultatelor cu
cele stabilite prin criteriile de evaluare.
 Facultate (Faculty) – unitate didactică, ştiinţifică şi administrativă în cadrul universităţii,
care are în componenţa sa mai multe specializări. Facultatea este organizată pe departamente şi
cuprinde personal didactic, cercetători, personal administrativ şi studenţi. Activitatea didactică se
desfăşoară pe ani de studii, pe serii de predare, pe grupe şi subgrupe. Facultatea se distinge prin
programe de studii, specializări, condiţii de admitere ş.a.
 Furnizor (Supplier) – Organizaţie sau persoană, care furnizează un produs, cum ar fi un
producător, un distribuitor, un comerciant, un vânzător, un furnizor al unui produs sau serviciu sau
al unei informaţii ş.a.
 Furnizor de educaţie (Education supplier) – persoană care livrează un produs
educaţional persoanelor care învaţă. Acesta este desemnat prin diferite denumiri: învăţător,
instructor, lector, profesor.
 Informaţie (Information) – Date semnificative.
 Infrastructură (Infrastructure) – Sistem de facilităţi, echipamente şi servicii necesare
pentru funcţionarea unei organizaţii.
 Îmbunătăţirea calităţii (Quality improvement) – Parte a managementului calităţii,
concentrate pe creşterea abilităţii de a îndeplini cerinţe ale calităţii.
 Îmbunătăţire continuă (Continual Improvement) – Activitate repetată pentru a creşte
abilitatea de a îndeplini cerinţe.
Observaţie: Procesul de stabilire a obiectivelor şi de determinare a oportunităţilor de
îmbunătăţire este un proces continuu care utilizează constatările auditurilor si concluziile
auditurilor, analize de date, analize efectuate de management sau alte mijloace şi conduce în
general la acţiuni corective sau la acţiuni preventive.
 Înregistrare (Record) – Document prin care se declară rezultatele obţinute sau
furnizează dovezi ale activităţii realizate.
 Management – Activitatea sau arta de a conduce; Ştiinţa organizării şi conducerii (unei
organizaţii în general, unui proiect, unei acţiuni etc.).
 Management (Management) – Activităţi coordonate pentru a orienta şi a controla o
organizaţie.
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Observaţie: În limba engleză, termenul „management" se referă uneori la oameni, adică o
persoană sau un grup de oameni cu autoritate şi responsabilitate pentru conducerea şi controlul
unei organizaţii.
 Managementul calităţii (Quality management) – 1. Activităţi coordonate pentru a
orienta si controla o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea. 2. Ansamblul activităţilor funcţiei
generale de management care determină politica în domeniul calităţii, obiectivele şi
responsabilităţile şi le implementează în cadrul sistemului calităţii, prin mijloace cum ar fi:
planificarea, ţinerea sub control, asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii.
Observaţie: În general, orientarea şi controlul calităţi include stabilirea politicii referitoare
la calitate şi a obiectivelor calităţii, planificarea calităţii, controlul calităţii, asigurarea calităţii şi
îmbunătăţirea calităţii.
 Management la vârf (Top management) – Persoană sau grup de persoane care
orientează şi controlează o organizaţie la cel mai înalt nivel.
 Managementul calităţii totale – MCT (Total Quality Management – TQM) – Mod de
management al unei organizaţii, concentrat asupra calităţii, bazat pe participarea tuturor
membrilor acesteia şi care vizează un succes pe termen lung prin satisfacerea clientului, precum şi
avantaje pentru toţi membri organizaţiei şi pentru societate.
 Manualul calităţii (Quality manual) – Document care descrie sistemul de management
al calităţii al unei organizaţii şi care poate diferi ca format şi nivel de detaliere pentru a se adapta
mărimii şi complexităţii organizaţiei respective.
 Mărime de ieşire (Output variable) – Mărime fizică furnizată de un proces sau de o
instalaţie, care depinde de evoluţia procesului.
 Mărime de intrare (Input variable) – Mărime fizică ce intră într-un proces sau într-o
instalaţie, independentă de evoluţia procesului.
 Mediu de lucru (Work environment) – Ansamblu de condiţii în care se desfăşoară
activitatea cuprinzând factori fizici, sociali, psihologici şi de mediu.
 Neconformitate (Nonconformity) – Neîndeplinirea unei cerinţe.
 Notificare (Notification) – Procedura prin care autoritatea competentă informează
autoritatea ce gestionează Registrul organismelor notificate cu privire la organismele desemnate
pentru a evalua conformitatea produselor conform prevederilor din reglementările tehnice
specifice.
 Obiectiv al calităţii (Quality objective) – Ceea ce se urmăreşte sau este avut în vedere
referitor la calitate.
 Organism de certificare (Certification Organism) – Organism independent faţă de
clientul lui şi alte părţi interesate, care aplică regulile unui sistem de certificare în scopul evaluării,
certificării şi supravegherii conformităţii.
 Organism acreditat (Notification Organism) – Laborator de încercări, de etalonare,
organism de certificare sau organism de inspecţie, persoană juridică cu sediul în România, care a
fost desemnat de o autoritate competentă să efectueze evaluarea conformităţii într-un domeniu
reglementat şi care este înscris în Registrul organismelor acreditate.
 Organizaţie educaţională: organizaţie care furnizează un produs educaţional;
 Organizaţie auditată – (vezi auditat).
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 Parte interesată (Interested party) – Client, student, asociaţia părinţilor, altă organizaţie
educaţională conexă sau societatea; un grup poate cuprinde o organizaţie, o parte a acesteia sau
mai mult decât o organizaţie. Persoană sau grup care are un interes legat de performanţa sau
succesul unei universităţi, adică clienţi, studenţi, profesori, parteneri sau societatea.
 Plan de audit (Audit plan) – Descrierea activităţilor şi reglementărilor desfăşurate la faţa
locului pentru un audit.
 Planificarea calităţii (Quality planning) – 1. Parte a managementului calităţii
concentrată pe stabilirea obiectivelor calităţii şi care specifică procesele operaţionale necesare şi
resursele aferente pentru a îndeplini obiectivele calităţii; 2. Activităţi care stabilesc obiectivele şi
condiţiile referitoare la calitate, precum şi condiţiile referitoare la aplicarea sistemului calităţii.
 Planul calităţii (Quality plan) – Document care specifică ce proceduri şi resurse asociate
trebuie aplicate, de cine şi când pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract.
Observaţie: Procedurile includ în general pe acelea referitoare la procesele de
management al calităţii şi pe cele de realizare a produsului.
 Politica referitoare la calitate (Quality policy) – Intenţii şi orientări generale ale unei
organizaţii referitoare la calitate aşa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai
înalt nivel.
 Procedură (Procedure) – Mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces.
 Proces (Process) – Ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune care transformă
intrările în ieşiri. Procese ale universităţii: elaborarea programelor de studii, procesul de predare şi
învăţare, procesele de cercetare etc.
 Proces educaţional (Educational process) – proces care are ca rezultat un produs
educaţional.
 Produs educaţional (Educational product) – produs care se referă la educaţie. Acesta
implică, în general, furnizarea unui serviciu care include software intelectual pentru informaţii şi
unele forme software pentru computer sau versiuni pe hârtie care susţin transferul informaţiilor şi
reţinerea pentru referiri ulterioare.
 Produs (Product) – Rezultat al unui proces;
Observaţie: Există patru categorii de rezultate ale unui proces denumite generic „produse”,
după cum urmează:
 Servicii;
 Software;
 Hardware;
 Materiale procesate.
 Program de audit (Audit programme) – Ansamblu de unul sau mai multe audituri
planificate pe un anumit interval de timp şi orientate spre un scop anume.
 Proiect (Project) – Proces unic care constă dintr-un ansamblu de activităţi coordonate şi
controlate, cu dată de început şi de finalizare, întreprins pentru realizarea unui obiectiv conform
cerinţelor specifice şi care include constrângeri referitoare la timp, costuri si resurse.
 Proiectare şi dezvoltare (Design and development) – Ansamblu de procese care
transformă cerinţele în caracteristici specificate sau în specificaţii ale unui produs, proces sau
sistem.
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 Satisfacţie a clientului (Customer satisfaction) – Percepţie a clientului despre măsura în
care cerinţele clientului au fost îndeplinite.
 Sistem (System) – Ansamblu de elemente corelate sau în interacţiune.
 Sistem de certificare – Sistem având propriile reguli de procedură şi de conducere
destinat să efectueze certificarea conformităţii.
 Sistem de management (Management system) – Sistem prin care se stabilesc politica şi
obiectivele şi prin care se realizează acele obiective.
Observaţie: Un sistem de management al unei organizaţii poate include diferite sisteme de
management cum ar fi un sistem de management al calităţii, un sistem de management financiar,
un sistem de management de mediu.
 Sistem de management al calităţii – SMC (Quality management system) – Sistem de
management prin care se orientează şi se controlează o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea.
 Sistem de management al mediului (Quality management environmental system –
componentă a sistemului de management general care include structura organizatorică,
activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru
elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea şi menţinerea politicii de mediu.
 Sistemul calităţii (Quality system) – Ansamblul de structuri organizatorice,
responsabilităţi, proceduri, procedee şi resurse, orientat pentru conducerea calităţii.
 Specificaţie (Specification) – Document care stabileşte cerinţe.
 Standard european armonizat (Harmonizated European Standard) – Standard european
adoptat sub incidenţa unui mandat al Comisiei Europene, care transformă cerinţele esenţiale de
securitate în specificaţii tehnice pentru produsele din domeniul reglementat.
 Structură organizatorică (Organizational structure) – Ansamblu de responsabilităţi,
autorităţi şi relaţii dintre persoane.
 Trasabilitate (Traceability) – Abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau
localizarea a ceea ce este luat în considerare.
Observaţie: Trasabilitatea se poate referi, în cazul unui produs, la sursa de aprovizionare a
materialelor, componentelor şi subansamblurilor, istoricul procesării, distribuţia şi localizarea
produsului după livrare ş.a.
 Universitate (University) – instituţie de învăţământ superior autorizată sau acreditată.
 Validare (Validation) – Confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective că au fost
îndeplinite cerinţele pentru o anumită utilizare sau o aplicare intenţionate.
 Verificare (Verification) – Confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, că au fost
îndeplinite cerinţele specificate.

3.2. Abrevieri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

UTCB – Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti;
SMC – Sistem de management al calităţii;
MC – Manualul calităţii UTCB;
PG – XX – Procedura generală;
PO – XX – Procedura operaţională;
IL – Instrucţiune de lucru;
Ediţia: 5

Revizia: 7

Pagina 20 din 57

UTCB

MANUALUL CALITĂŢII - Cod: MC–05
MANUALUL CALITĂŢII – UTCB

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

DOC – Documentaţie;
Ref. – Referinţă;
ST – Specificaţie tehnică;
CU – Carta universităţii;
CEIA – Codul eticii şi integrităţii academice;
ROF – Regulament de organizare şi funcţionare;
CC – Consiliul calităţii;
CEAC - Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
RMC – Responsabili pentru managementul calităţii;
CCPS – Comisie centrală pe programe de studii;
PS – Plan strategic;
PO – Plan operaţional;
PC – Planul calităţii;
OB – Obiectivele calităţii;
Pr A – Program de audit;
PA – Plan de audit;
COORD – Coordonator;
CA – Consiliul de administrație;
IOSUD – Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
SD – Școala Doctorală
CSUD - Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
CSD - Consiliul Scolii Doctorale
APLR – Anul Pregătitor pentru Limba Română
CMC – Centrul de Management al Calităţii;
DCMC – Director Centru de Management al Calităţii;
P. Pr. – Propunere de proiect;
CTSA – Consiliul tehnico – ştiinţific de avizare;
CRI – Centrul de Relaţii Internaţionale;
DGA - Direcția General Administrativă
DE – Direcția Economică;
DTA – Direcția Tehnică și Administrativă;
DRUS – Direcția Resurse Umane și Salarizare;
CMCDI – Centrul de Management al Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII (SMC)
4.1. Cerinţe generale
UTCB a stabilit, documentat, implementat şi menţinut un SMC în concordanţă cu cerinţele
standardului internaţional SR EN ISO 9001:2015.
Pentru aceasta:
a) a stabilit politica universităţii astfel încât să poată contribui la realizarea tuturor
obiectivelor generale şi specifice pe care senatul UTCB le aprobă anual;
b) a stabilit şi aprobat obiectivele generale ale calităţii;
c) a identificat procesele necesare pentru SMC şi aplicabile în cadrul UTCB;
d) a stabilit succesiunea şi interacţiunea acestor procese;
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e) a stabilit criteriile şi metodele necesare pentru a se asigura că execuţia şi controlul
acestor procese sunt eficace;
f) a luat măsuri pentru a se asigura disponibilitatea resurselor şi informaţiilor necesare
pentru realizarea proceselor, cu accent pe procesele didactice şi de cercetare şi pentru realizarea
activităţilor şi monitorizarea tutror etapelor de realizare a acestora;
g) pentru fiecare proces a stabilit intrările şi ieşirile, proprietarul de proces, indicatorii de
performanţă, fluxul activităţilor din cadrul procesului şi descrierea acestora şi a definit
responsabilităţile conform documentelor SMC.
h) monitorizează, măsoară şi analizează aceste procese în vederea îmbunătăţirii lor
continue;
i) implementează acţiunile necesare, în conformitate cu obiectivele planificate, cu cerinţele
legislaţiei în vigoare, cu documentele ARACIS, pentru obţinerea rezultatelor planificate şi
îmbunătăţirea continuă a acestor procese.
Procesele SMC din UTCB includ procese pentru activităţile didactice, activităţile de
cercetare pentru care UTCB are implementat şi certificat un sistem SMC, conform SR EN ISO
9001:2015, activităţilor conexe de gestiune economico-financiară şi de aprovizionare cu resurse,
de realizare a serviciilor de management la nivelul universităţii şi la nivelul fiecărei facultăţi sau
departament şi a activităţilor de promovare a capacităţilor UTCB de formare de specialişti.
În Anexa 1 este prezentată interacţiunea proceselor din cadrul UTCB.
Manualul calităţii descrie modul de organizare, implementare şi funcţionare al SMC din
UTCB, sistem care are ca model de referinţă standardul SR EN ISO 9001:2015. Procesele,
subprocesele şi acţiunile necesare SMC – ului şi aplicabile în UTCB sunt următoarele:
 Angajamentul managementului;
 Politica în domeniul calităţii;
 Planificarea obiectivelor;
 Elaborarea strategiei;
 Planificarea SMC;
 Responsabilitatea şi autoritatea managementului;
 Comunicarea internă;
 Analiza efectuată de management;
 Asigurarea resurselor;
 Instruirea continuă;
 Comunicarea cu clienţii interni şi externi;
 Analiza cerinţelor;
 Determinarea caracteristicilor calităţii;
 Planificarea activităţilor;
 Proiectarea proceselor;
 Efectuarea activităţilor;
 Verificarea şi validarea;
 Arhivarea şi păstrarea proprietăţii clienţilor;
 Controlul produsului neconform;
 Monitorizarea şi măsurarea proceselor;
 Măsurarea satisfacţiei clienţilor;
 Audituri interne;
 Analiza datelor;
 Îmbunătăţirea continuă;
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Acţiuni corective şi preventive.

Toate aceste procese, subprocese şi acţiuni sunt monitorizate permanent şi auditate
conform Planurilor de audit.

4.2. Documentaţia SMC
4.2.1. Generalităţi
Documentaţia SMC include:
a) Declaraţii documentate despre politica în domeniul calităţii şi obiectivele calităţii:

Obiective la nivelul UTCB;

Obiective la nivelul facultatilor şi departamentelor;

Obiective la nivelul Școlii Doctorale

Obiective la nivelul funcţiilor relevante;
b) Strategia pe termen mediu şi lung privind dezvoltarea UTCB;
c) Manualul calităţii (MC);
d) Proceduri documentate pentru SMC sistem (PG), proceduri documentate operaţionale
(PO), Regulament de Organizare şi Foncţionare (ROF) şi alte documente necesare UTCB, pentru a
se asigura planificarea eficientă, execuţia şi controlul proceselor sale;
e) Instrucţiuni de lucru (IL) şi fișe pentru înregistrări ale calităţii (FÎ).
Gradul de detaliere şi prezentare a documentaţiei SMC este în concordanţă cu activităţile
desfăşurate, cu complexitatea proceselor şi interacţiunii lor precum şi cu nivelul de competenţă al
personalului.
Documentaţia este prezentată pe hârtie.

Cele trei niveluri ale documentelor SMC (vezi fig.1):
 nivelul 1: Politica calităţii, Obiectivele calităţii şi Strategia
UTCB;
 nivelul 2: Manualul calităţii – MC;
 nivelul 3: Procedurile generale – PS; Proceduri
operaţionale – PO; Regulamente de
organizare şi funcţionare – ROF;
 nivelul 4: Instrucţiuni de lucru – IL; Fişe de înregistrare
(dovezi ale calităţii) – FÎ.

4.2.2. Manualul calităţii

Politica
calitatii în
UTCB;
Obiectivele
calitatii UTCB;
Strategia UTCB
MC
PG, PO, ROF
IL, FI
Fig. 1. Structura si ierarhia

Manualul calităţii este documentul de bază al SMC şi
documentelor SMC al UTCB
prezintă politica în domeniul calităţii, descrie sistemul de
management al calităţii din UTCB.
În manualul calităţii sunt prezentate:
 Procesele de bază şi conexe desfăşurate în scopul realizării calităţii planificate şi a
obiectivelor strategice şi curente;
 Responsabilităţile persoanelor sau structurilor funcţionale pentru a se asigura
eficacitatea şi eficienţa proceselor;
 succesiunea şi interacţiunea proceselor;
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Criteriile şi metodele necesare pentru a se asigura că atât operarea cât şi controlul
proceselor sunt eficace;
 Modalităţile de control al documentelor;
 Modalităţile de control al înregistrărilor;
 Responsabilitatea managementului şi angajamentul managementului din UTCB;
 Politica referitoare la calitatea proceselor şi a managementului;
 Identificarea şi documentarea cerinţelor clienţilor externi şi interni referitoare la
competenţele profesionale şi decizionale aşteptate;
 Modul de comunicare în cadrul UTCB.
UTCB a elaborat şi ţine la zi Manualul calităţii care descrie organizarea şi responsabilităţile
referitoare la SMC implementat, domeniul de aplicare, politica privind calitatea şi face referire la
procesele SMC, interacţiunea acestora, precum şi la procedurile stabilite pentru planificarea,
desfăşurarea, controlul şi îmbunătăţirea permanentă a acestor procese.
 Domeniu de aplicare: Activităţi didactice de formare a specialiştilor din domeniile
UTCB, activităţi de formare profesională continuă, activităţi de cercetare şi de conducere de
doctorat, anul pregătitor pentru limba Română, programe şi proiecte de cercetare dezvoltare,
inovare şi transfer tehnologic, consultanţă, verificare.
 Elaborarea, Verificarea şi Aprobarea MC:
- Directorul Departamentului de Managementul Calităţii: elaborează, gestionează şi
controlează implementarea Manualului Calităţii conform IL-01 „Redactarea şi
identificarea documentelor SMC” şi PS-01 „Controlul documentelor”, și verifică
Manualul Calitităţii;
- Rectorul UTCB: aprobă Manualul Calităţii.
 Revizia Manualului Calităţii
Revizia MC se face ori de câte ori necesităţile o impun şi anume:
- modificări în structura organizatorică şi funcţională a UTCB;
- modificări ale standardului de referinţă;
- modificări ale legislaţiei;
- alinierea la standardele ARACIS aplicabile în cadrul UTCB.
Revizia MC și verificarea se realizează de către Directorul Departamentului de
Managementul Calităţii, şi se aprobă de către Rectorul UTCB.
Modificările efectuate în cadrul unei revizii a MC se efectuează conform PG-01 cap.5.6.
 Reeditarea MC
Dacă necesităţile impun modificări majore ale MC, atunci se elaborează o nouă ediţie a
acestuia.
De asemenea reeditarea MC se realizează în urma a trei revizii ale acestuia.
O ediţie nouă a MC este elaborată, verificată şi aprobată de aceleaşi funcţii ca şi prima
ediţie. (cu excepția faptului că nu-și pot păstra funcțiile ocupate inițial; în acest caz este
desemnată persoana responsabilă de elaborarea, verificarea și aprobarea MC-05).
 Difuzarea MC
Difuzarea MC se realizează de către Directorul CMC pe baza listei de difuzare conform PG01 cap.5.5. Fiecare exemplar difuzat va fi numerotat conform listei de difuzare. DCMC urmăreşte
distribuirea MC în toate locurile unde este necesar.
Originalul şi o copie se păstrează la CMC.
Difuzarea unei noi revizii sau ediţii se realizează conform PG-01, cap.5.5, reviziile şi ediţiile
care se înlocuiesc fiind distruse prin rupere de către posesorii MC, cu excepţia originalului care se
inscripţionează cu textul „informativ” şi se arhivează în Arhiva Istorică a CMC.
 Arhivarea MC
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Arhivarea MC se realizează conform PO-04, cap.5.6.

4.2.3. Procedurile generale
Procedurile generale descriu modul în care activităţile aferente acestora, din UTCB,
satisfac cerinţele din standardele de referinţă (SR EN ISO 9001:2008 și SR ISO IWA 2:2009).
Procedurile generale din cadrul UTCB sunt:
 PG-01:
Controlul documentelor și al înregistrărilor
 PG-02:
Procese și interacțiunea dintre acestea
 PG-03:
Leadership și delegarea competențelor
 PG-04:
Regulament de organizare şi funcţionare – Atribuții și responsabilități
 PG-05:
Angajamentul personalului
 PG-06:
Audit intern
 PG-07:
Controlul produsului neconform
 PG-08:
Proiectarea obiectivelor și identificarea riscurilor asociate
 PG-09:
Acţiuni preventive și corective
Procedurile generale sunt elaborate, revizuite și verificate de DCMC, şi aprobate de
RECTORUL UTCB.

4.2.4. Procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru
Procedurile operaţionale sunt documente ce descriu în amănunt modul în care se
desfăşoară procesele specifice din cadrul UTCB.
Procedurile operaţionale stabilite pentru a asigura planificarea, pentru a efectua şi a
controla procesele sunt:
Proceduri operaţionale pentru procesele de management
Codul de etică și deontologie profesională universitară;
Codul de etică al Școlii Doctorale
Carta universitară;
PO-01: Elaborarea documentelor Sistemului de Management al Calităţii;
PO-04: Instruirea personalului;
PO-05: Analiza efectuată de managementul universităţii pentru sistemul de managementul
calităţii.
Proceduri operaţionale pentru procesele de bază
PO-03: Trasabilitatea proceselor didactice
PO-06: Controlul și evaluarea procesului didactic
PO-07: Proiectarea şi dezvoltarea programelor de studii
PO-08: Elaborarea, aprobarea şi administrarea statelor de funcţiuni
PO-09: Elaborarea, aprobarea şi administrarea programelor analitice
PO-10: Evaluarea performanţelor profesionale ale cadrelor didactice
PO-11: Implementarea proiectelor
PO-12: Evaluarea satisfacţiei clienţilor
PO-13: Realizare serviciu UTCB - CMCDI
PO-14: Editare, multiplicare, arhivare
Procedurile operaţionale sunt elaborate şi revizuite de persoanele responsabile ale
diferitelor procese din cadrul universităţii, verificate de DCMC sau de prorectorii UTCB şi aprobate
de Rectorul UTCB.
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Instrucţiunile de lucru sunt documente care descriu modul în care se desfăşoară activităţile
specifice din cadrul UTCB. Acestea sunt cuprinse în următoarele regulamente aprobate de Senatul
UTCB:
 Procesul de admitere;
 Procesul de evaluare a studenţilor;
 Organizarea programelor de studii în sistemul de credite transferabile
 Metodologia de finalizare a studiilor de licenţă;
 Metodologia de finalizare a studiilor de master;
 Metodologia de finalizare a studiilor de doctorat;
 Regulament de organizare şi desfășurare a studiilor universitare de doctorat – Consiliul
Studiilor Universitare de Doctorat
 Regulament de organizare şi funcţionare Școala Doctorală
Instrucţiunile de lucru sunt elaborate şi revizuite de persoanele desemnate cu aprobarea
Senatului UTCB, verificate de prorectorii responsabili cu activităţile descrise în instrucţiunea de
lucru, de DCMC sau de responsabilii de procese şi servicii şi aprobate de Rectorul UTCB.

4.3. Studiile Universitare de Doctorat şi Școala Doctorală
Universitatea Tehnică de Construcții București este o Instituție Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat (IOSUD) care cuprinde o singură Scoală Doctorală ce poate organiza
studii universitare de doctorat în Domeniul fundamental de ierarhizare „Ştiinţe Inginereşti”, având
ca obiectiv îmbuntățirea continuă a calității proceselor de realizare și dezvoltare a activității de
educație doctorală și, implicit, de cercetare științifică aprofundată în domeniile sale de
competență, pentru beneficiul și progresul societății.
În conformitate cu planul strategic general de dezvoltare al Studiilor Universitare de
Doctorat, obiectivele strategice în acest domeniu sunt:
 continuarea tradiţiei învăţământului ingineresc de construcţii la UTCB,
 dezvoltarea de noi valenţe ale viitorilor doctori pentru o mai bună adaptare la
cerinţele industriei şi ale pieţei muncii,
 întinerirea corpului conducătorilor de doctorat,
 îmbunătăţirea nivelului ştiinţific al tezelor de doctorat,
 asigurarea respectării eticii cercetării,
 creșterea vizibilității SUD, Scolii doctorale în ansamblu, inclusiv prin rezultatele
obţinute din cercetarea ştiinţifică doctorală, în scopul consolidării poziţiei pe plan
naţional şi a poziţionării pe un loc de frunte pe plan internaţional,
 creșterea gradului de internaţionalizare a studenţilor doctoranzi, dar şi a
conducătorilor de doctorat,
 creșterea nivelului de dotare al infrastructurii de cercetare,
 promovarea colaborării interdisciplinare, transnaţionale şi internaţionale în
domeniul studiilor doctorale,
 asigurarea conformității studiilor doctorale şi a Scolii doctorale cu criteriile de
evaluare actuale.
Studiile universitare de doctorat de desfăsoară la UTCB în conformitate cu Regulamentul
de organizare şi desfăşurare a Studiilor Universitare de Doctorat din UTCB, aprobat de Senatul
UTCB.
Scoala Doctorală a UTCB are Regulament de organizare și funcționare propriu aprobat de
Senatul UTCB.
Managementul calității proceselor din cadrul IOSUD – UTCB şi a Școlii Doctorale este
asigurat atât prin Procedurile Generale (PG) și Procedurile Opeaționale (PO) de la nivelul
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Universității, cât și prin Metodologii, Regulamente și Proceduri Operaționale specifice Școlii
Doctorale (PO-SD),.
Din ultima categorie de proceduri operaționale , fac parte:
a) Codul de Etica al Scolii Doctorale
b) PO-SD-01 - Procedură pentru exmatricularea studenților doctoranzi
c) PO-SD-02 - Procedură raportare studenți doctoranzi înscriși la forma de învățământ
buget cu bursă
d) PO-SD-03 - Procedură de raportare taxe studii și de restanță studii doctorale
e) PO-SD-04 - Procedură raportare studenți doctoranzi înscriși la forma de învățământ
cu frecvență buget fără bursă
f) PO-SD-05 - Procedură raportare studenți doctoranzi înscriși la forma de învățământ
buget cu frecvență redusă
g) PO-SD-06 - Procedură privind recunoașterea de către universitatea tehnică de
construcții București a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de
învățământ universitar acreditate din străinătate
h) PO-SD-07 - Procedură privind desfășurarea activităților prin intermediul mijloacelor
de comunicare la distanță la Școala Doctorală a UTCB
i) PO-SD-08 - Procedură privind auditul disciplinelor din Programul de Pregătire
Universitară Avansată (PPUA) la Școala Doctorală a Universității Tehnice de
Construcții din București
Activitatea Școlii Doctorale este urmărită și controlată periodic, având la bază procedurile
generale și operaționale de la nivelul Universității.

4.4. Controlul documentelor
UTCB ţine sub control toate documentele de provenienţă internă sau externă ce au
legătură cu sistemul de management al calităţii.
Documentele SMC sunt ţinute sub control conform procedurii "Controlul documentelor și
înregistrărilor (PG – 01)" care stabileşte modalitatea şi responsabilitatea pentru:
a) aprobarea documentelor, de către persoanele autorizate, înainte de emitere;
b) analizarea şi actualizarea, de cate ori şi când este necesar şi reaprobarea documentelor
(modificările documentelor sunt efectuate, analizate şi aprobate de aceleaşi funcţii care le-au
elaborat, analizat şi aprobat iniţial);
c) asigurarea că modificările şi stadiul reviziilor curente sunt identificate;
d) asigurarea că versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile, în
punctele de utilizare, printr-un control adecvat al difuzării lor;
e) asigurarea că documentele rămân lizibile şi rapid identificabile;
f) asigurarea că documentele de provenienţă externă sunt identificate şi distribuirea lor
este controlată;
g) prevenirea utilizării neintenţionate a documentelor perimate şi efectuarea identificării
lor corespunzătoare, dacă acestea sunt păstrate pentru un anume scop.

4.5. Controlul înregistrărilor
Înregistrările calităţii sunt stabilite, menţinute şi păstrate pentru a evidenţia conformitatea
serviciilor cu cerinţele specificate şi pentru a demonstra funcţionarea eficace şi eficientă a SMC.
Înregistrările calităţii sunt lizibile, uşor identificabile şi disponibile.
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Procedura "Controlul documentelor și înregistrărilor (PG – 01)" stabileşte modul de
realizare al controlului înregistrărilor în cadrul UTCB pentru identificarea, depozitarea, protejarea,
regăsirea, păstrarea şi eliminarea acestora.
Înregistrările care furnizează informaţii despre activităţile efectuate în cadrul UTCB, cum
sunt rezultatele obţinute în fiecare etapă a procesului de predare/învăţare (furnizarea educaţiei)
respectă legislaţia referitoare la timpul de păstrare si la modul de arhivare al informaţiilor.
UTCB acordă atenţie perioadelor de păstrare şi eliminare a înregistrărilor conform
reglementărilor.
Înregistrările referitoare la cei care învaţă şi cele referitoare la instrucţie sunt menţinute,
de regulă, de organizaţiile educaţionale respectând liniile directoare pentru protecţia datelor
personale.

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1. Angajamentul managementului
Managementul la cel mai înalt nivel al UTCB demonstrează permanent angajamentul său
privind dezvoltarea şi implementarea SMC şi asigură îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia
prin:
a) comunicarea către membrii corpului didactic şi către personalul responsabil cu
activităţile economico-administrative a importanţei satisfacerii clienţilor, ca şi a cerinţelor
statutare, legale şi de reglementare;
b) stabilirea politicii în domeniul calităţii;
c) asigurarea că obiectivele calităţii sunt stabilite în conformitate cu politica şi strategiape
termen mediu şi lung a UTCB;
d) conducerea analizelor periodice a SMC efectuate de conducerea departamentului de
managementul calităţii;
e) identificarea cerinţelor privind resursele materiale, financiare şi de personal necesare
pentru satisfacerea exigenţelor referitoare la calitate şi asigurarea că acestea sunt suficiente şi
corespunzătoare pentru implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de
management al calităţii şi îndeplinirea obiectivelor privind calitatea.
Managementul de la cel mai înalt nivel urmăreşte dacă programele şi procesele
educaţionale îndeplinesc cerinţele legale şi reglementate pentru certificarea sau acreditarea
acestora.
Managementul, la nivelul conducerii UTCB, identifică şi prezintă angajamentul său pentru
realizarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a SMC.
Strategia conducerii UTCB utilizează:
- politici referitoare la calitate în cadrul UTCB;
- un plan de comunicare a SMC în cadrul UTCB;
- modul de analiza şi urmărire a planului de comunicare.

5.2. Orientarea spre parterii interni și externi
Managementul de la cel mai înalt nivel al UTCB asigură că cerinţele legale şi de
reglementare precum şi cele ale partenerilor, clienţilor şi ale tuturor părţilor interesate sunt
cunoscute şi îndeplinite în scopul respectării legalităţii şi sporirii satisfacţiei acestora. Cerinţele
partenerilor (societate, personal didactic, studenţi, părinţi ş.a.) sunt documentate ca cerinţe ale
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curriculei şi includ rezultate bine definite ale învăţării şi indicatori de performanţă specificaţi,
programe de studii, programe analitice, care sunt analizate la stadiul de propuneri şi ulterior sunt
aplicate în cadrul UTCB.

5.3. Politica în domeniul calităţii
Conducerea UTCB este deplin conştientă că succesul său constă în asigurarea calităţii
serviciilor sale astfel încât acestea să satisfacă pe deplin cerinţele legale precum şi cerinţele şi
aşteptările clienţilor săi şi a tuturor părţilor interesate. Activitatea, desfăşurată în cadrul UTCB,
asigură pe lângă acest obiectiv fundamental şi satisfacerea cerinţelor legale ale statului român, ale
personalului propriu, ale comunităţii europene şi ale societăţii civile.
Politica în domeniul calităţii este definită şi documentată în Declaraţia de politică a
Rectorului UTCB, în subcap. 1.2. al Manualului Calităţii. Conducerea UTCB îşi asumă angajamentul
să asigure că Politica universităţii este cunoscută, înţeleasă şi implementată la toate nivelele.
Obiectivul principal al Politicii universităţii este Excelenţa serviciilor pe care le furnizează în
scopul obţinerii satisfacţiei generale (satisfacţia partenerilor, satisfacţia societăţii şi satisfacţia
personală a angajaţilor).

Fig.2. Excelenţa serviciilor obiectiv principal al politicii UTCB.

Obiectivele UTCB privind calitatea pe termen scurt sunt:
 continuarea acţiunilor de îmbunătăţire atât a eficacităţii şi eficienţei sistemului de
management al calităţii cât şi a calităţii serviciilor prestate, în vederea creşterii
satisfacţiei clienţilor şi a celorlalte părţi interesate;
 instruirea întregului personal angrenat în activităţi care influenţează calitatea;
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 selectarea şi promovarea atentă a personalului pe baza unor criterii specifice aprobate
de Senatul UTCB;
 obţinerea certificării SMC pentru activităţile didactice.
Obiectivele UTCB privind calitatea pe termen mediu şi lung:
 dezvoltarea activităţilor şi menţinerea recunoaşterii la nivel european şi intenaţional a
UTCB;
 dezvoltarea premizelor pentru trecerea la un sistem de management al calităţii totale;
Managementul de la cel mai înalt nivel al UTCB asigură că politica în domeniul calităţii:
a) este adecvată statutului universităţii;
b) include angajamentul de a satisface cerinţele şi de a îmbunătăţi continuu eficacitatea
SMC;
c) furnizează un cadru general pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor calităţii;
d) este comunicată şi înţeleasă în cadrul universităţii;
e) este actualizată în concordanţă cu strategia universităţii.
Politica şi obiectivele în domeniul calităţii sunt aduse la cunoştinţa întregului personal prin
instruiri şi analize periodice, prin afişarea ei în locuri vizibile.

5.4. Planificarea
5.4.1. Obiectivele calităţii
Managementul de la cel mai înalt nivel asigură că obiectivele privind calitatea, sunt
stabilite la nivelurile şi funcţiile relevante din cadrul universităţii.
Obiectivele privind calitatea sunt stabilite anual de managementul de vârf al universităţii
sub forma unor indicatori, ca de exemplu: număr de neconformităţi, satisfacţia clienţilor, nivelul
de competenţă al personalului didactic, aprecierea profesorilor de către studenţi, număr de
absolventi raportat la numărul de studenţi care au început anul I ş.a.
Obiectivele la nivelul general al UTCB sunt preluate de celelalte structuri organizatorice
operative (facultăţi, departamente), sub forma unor indicatori şi obiective proprii. Situaţia
îndeplinirii obiectivelor fixate se analizează periodic pentru a stabili eventuale corecţii sau
îmbunătăţiri.
Obiectivele calităţii sunt măsurabile şi în concordanţă cu politica în domeniul calităţii.
Realizarea obiectivelor şi adecvanţa politicii în domeniul calităţii se analizează anual cu ocazia
analizelor SMC efectuate de conducere.

5.4.2. Planificarea sistemului de management al calităţii
Managementul la cel mai înalt nivel din UTCB asigură că planificarea SMC este efectuată
astfel încât să fie îndeplinite cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2015 şi SR ISO IWA 2:2009,
politica şi obiectivele calităţii, iar integritatea SMC este menţinută când se planifică şi se
implementează modificări.
Planificarea calităţii în UTCB este compatibilă cu toate condiţiile referitoare la calitate şi ia
în considerare următoarele activităţi:
 asigurarea compatibilităţii diferitelor etape ale activităţilor didactice şi de instruire
precum şi ale activităţilor de elaborare a curriculelor, inclusiv cele de instruire
permanentă a întregului personal;
 actualizarea metodelor utilizate pentru a asigura un nivel ridicat de calitate pentru
activităţile realizate;
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identificarea condiţiilor referitoare la calitate şi stabilirea de etape, resurse, responsabilităţi şi metode de verificare şi evaluare a acestora prin intermediul planurilor SMC;
evaluarea permanentă a satisfacerii cerinţelor reglementate şi a cerinţelor şi
aşteptărilor clienţilor şi ale părţilor interesate.

5.5. Responsabilitate, autoritate şi comunicare
5.5.1. Responsabilităţi
Responsabilităţile la toate nivelurile în cadrul universităţii sunt stabilite prin Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare al UTCB. Structura organizatorică şi nivelurile ierarhice sunt
prezentate în Anexa 2 – Organigrama funcțiilor calității în UTCB.
5.5.1.1. Senatul universităţii
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

aprobă Carta universitară și regulamentele elaborate în baza prevederilor acesteia;
aprobă planul strategic de dezvoltare instituțională , la propunerea rectorului, dezbate
și aprobă bugetul universității propus de CA precum și orice rectificare bugetară
propusă de CA;
aprobă organigrama Universității Tehnice de Construcții București;
aprobă înființarea și/sau desființarea departamentelor și a centrelor de cercetare, pe
baza propunerilor, după caz, a facultăților sau a departamentelor;
propune înființarea și/sau desființarea facultăților și asigură îndeplinirea condițiilor
legale de autorizare provizorie sau de acreditare;
aprobă înființarea și desființarea de specializări, conform legii;
aprobă organizarea unor cicluri de formare și dezvoltare profesională continuă în
domeniile de competență ale Universității Tehnice de Construcții București și, după caz,
efectuează demersurile necesare în vederea instituționalizării acestora;
aprobă programele de studii ale specializărilor, cu respectarea standardelor naționale;
stabilește prioritățile programelor de cercetare științifică ale Universității Tehnice de
Construcții București;
solicită Ministerului Educației și Cercetării numărul de locuri subvenționate de la
bugetul public pentru toate ciclurile de studii și formele de învățământ;
solicită numărul de locuri de studii finanțate din alte surse decât bugetul public;
aprobă statele de funcțiuni ale departamentelor;
validează îndeplinirea procedurii de alegere a senatului, rectorului, consiliilor
facultăților, CSUD, CSDși a desemnării prin concurs public a decanilor și directorului
CSUD, conform legii și prezentei Carte;
validează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de asistent, șef
de lucrări/lector universitar, conferențiar și profesor universitar;
acordă titlurile de profesor emerit, Doctor Honoris Causa și membru de onoare al
Senatului universitar;
numește directorii centrelor menționate la Art. 53(4);
aprobă continuarea activității personalului didactic pensionat, conform legii;
acordă recompense și aprobă sancțiuni, la propunerea rectorului;
stabilește proporțiile de alocare a veniturilor proprii extrabugetare obținute din
activitatea de cercetare, proiectare, consultanță, expertize și servicii pentru
dezvoltarea bazei materiale a Universității Tehnice de Construcții București și pentru
premierea personalului care a efectuat activitatea;
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•

•
•
•
•
•

stabilește comisii de specialitate prin care controlează activitatea conducerii executive
a Universității Tehnice de Construcții București și a Consiliului de administrație.
Rapoartele de monitorizare și de control sunt prezentate periodic și discutate în
Senatul universitar, stând la baza rezoluțiilor Senatului universitar;
aprobă raportul anual al rectorului privind starea universității și raportul Consiliului de
administrație cu privire la constituirea, derularea și execuția bugetară;
aprobă și numește Comisia de etică și deontologie profesională universitară, propusă
de Consiliul de administrație;
stabilește emblema, sigiliul, drapelul și ținuta de ceremonie ale Universității Tehnice de
Construcții București;
poate delega competențe proprii structurilor de conducere subordonate;
soluționează situațiile deosebite sau neprevăzute în regulamentele aferente Cartei, la
propunerea Consiliului de Administrație.

5.5.1.2. Consiliul de Administrație
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aplică hotărârile Senatului universitar;
propune Senatului universitar organigrama Universității Tehnice de Construcții
București;
asigură conducerea și gestionarea operativă ale Universității Tehnice de Construcții
București;
formulează către Senatul universitar propuneri cu privire la constituirea bugetului,
derularea și execuția bugetară;
hotărăște repartizarea pe domenii și specializări a locurilor subvenționate de la bugetul
public pentru toate ciclurile de studii și formele de învățământ;
aprobă alcătuirea formațiilor de studiu - serii de predare, grupe și subgrupe, și avizează
statele de funcțiuni ale departamentelor;
aprobă comisiile de susținere a tezelor de doctorat
analizează și avizează documentele supuse aprobării Senatului universitar;
propune nominalizări pentru ocuparea funcțiilor de conducere ale structurilor aflate în
coordonarea sa;
propune nominalizări pentru comisiile și consiliile naționale din domeniul educației și
cercetării;
asigură organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare
din Universitatea Tehnică de Construcții București;
avizează solicitările personalului didactic titular de a desfășura activități didactice în
afara universității;
avizează propunerile cu privire la personalul didactic pensionat, în vederea continuării
activității, conform legii;
analizează, avizează și aprobă propuneri cu privire la utilizarea resurselor bugetare
pentru întreținerea, repararea și dezvoltarea bazei materiale a universității;
coordonează achizițiile publice;
analizează și avizează propuneri cu privire la alocarea spațiilor Universității Tehnice de
Construcții București;
aprobă activități propuse de facultăți sau Școala Doctorală în beneficiul comunității
universitare;
avizează acorduri de colaborare, propuse de facultăți sau Scoala Doctorala, cu parteneri
din țară și din străinătate;
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•

informează comunitatea universitară cu privire la hotărârile Senatului și ale propriilor
decizii.

5.5.1.3. Rectorul UTCB
Rectorul UTCB are, pe lângă responsabilităţile cuprinse în Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al UTCB, următoarele responsabilităţi legate de SMC:
• defineşte şi documentează politica, obiectivele şi angajamentele referitoare la calitate;
• asigură, împreună cu membrii Consiliului de Administație, resursele şi mijloacele
necesare proiectării, documentării, implementării, certificării, analizei şi îmbunătăţirii
continue a sistemului de management al calităţii din cadrul UTCB;
• stabileşte, împreună cu membrii Consiliului de Administație, strategia privind
promovarea, pregătirea, perfecţionarea şi motivarea personalului didactic al UTCB, în
concordanţă cu politica în domeniul calităţii şi cu reglementările legale;
• conduce şedinţele de analiză a sistemului de management al calităţii şi stabileşte
măsuri pentru îmbunătăţirea funcţionării acestuia;
• desemnează, prin decizie, pe Reprezentantul managementului în probleme de calitate;
• aprobă graficul de elaborare şi revizuire a documentaţiei SMC;
• dispune, după aprobarea în Consiliului de Administație, începerea procesului de de
autoevaluare şi evaluare a personalului didactic, inclusiv evaluarea de către studenţi;
• aprobă Manualul calităţii, procedurile generale, procedurile operaţionale şi
regulamentele de organizare şi funcţionare precum şi reviziile acestora;
• exercită atribuţiile de ordonator terţiar de credite pe baza deciziilor Rectorului şi în
limita competenţelor delegate în scris de Consiliul de Administație;
• prezintă în Senat propuneri referitoare la constituirea, derularea şi execuţia bugetului
inclusiv al celui necesar pentru activităţile de asigurarea calităţii;
• prezintă în Consiliul de Administație propuneri cu privire la utilizarea surselor bugetare,
a surselor extrabugetare şi la dezvoltarea bazei materiale a UTCB.
5.5.1.4. Prorectorii UTCB
Prorectorii, pe lângă responsabilităţile cuprinse în Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al UTCB, următoarele responsabilităţi legate de SMC:
a) îndeplinesc funcţiile delegate prin decizia Rectorului, bazată pe hotărârea Senatului
UTCB;
b) coordonează şi asigură conducerea operativă a activităţilor comisiilor şi consiliilor de
specialitate;
c) realizează legăturile operative cu facultăţile şi celelalte structuri de conducere
academică privind activităţile din domeniile pe care le coordonează (vezi Organigrama funcţiilor
calităţii – Anexa 2);
d) prezintă, în Consiliul de Administrație informări scrise şi propuneri în legătură cu
activităţile pe care le coordonează;
e) Prorectorul responsabil cu activităţile de management academic și de asigurarea
calității asigură:
a) calitatea programelor de studii;
b) calitatea programelor analitice;
c) calitatea proceselor;
d) calitatea resurselor umane;
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e) revizuirea și controlul implementării procedurilor pentru asigurarea calității
proceselor educaționale;
f) revizuirea periodică a regulamentele specifice și supunerea propunerilor de
revizuire spre analiză și aprobare Senatului UTCB;
g) elaborarea documentelor specifice activităților educaționale pentru evaluarea
instituțională și a programelor de studii, de către instituții naționale și
internaționale
f) Prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare științifică și relații internaționale
asigură:
a. certificarea, implementarea și menținerea sistemului de management al
calității proceselor de CDI;
b. elaborarea documentelor specifice activităților de CDI pentru evaluare de
către instituții naționale și internaționale
c. calitatea programelor si proiectelor de CD;
d. calitatea diseminărilor rezultatelor;
e. calitatea resurselor materiale şi umane;
g) Prorectorul responsabil cu activitățile studențești, IT, comunicare și imagine, asigură:
a. calitatea activităților cu studenții;
b. calitatea proceselor de informatizare;
c. calitatea transferului informaţiilor;
d. calitatea relaţiilor dintre procese;
e. calitatea paginii Web şi a paginii Absolvenţilor;
h) Prorectorul responsabil cu patrimoniu, politici de resurse umane și administrative,
asigură:
a. coordonarea politicilor de resurse umane și salarizare (RUS) pentru personalul
nedidactic (TESA, muncitori)
b. coordonarea activităților privind situațiile de urgență, securitatea și
sănătatea în muncă:
c. calitatea activităţilor bibliotecilor.
5.5.1.5. Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
a.

elaborează Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Studiilor Universitare de
Doctorat în UTCB;
b. avizează Regulamentul Şcolii Doctorale şi Regulamentul de abilitare a conducătorilor
de doctorat din UTCB;
c. elaborează strategia Şcolii Doctorale (Planul Strategic General, Planul Strategic pe
Termen Mediu, Planurile de Implementare Anuale);
d. propune Senatului Universitar înfiinţarea sau desfiinţarea de specializări;
e. propune spre aprobarea Senatului cifrele de şcolarizare aferente Şcolii Doctorale;
f. avizează Programul de Pregătire Universitară Avansată (PPUA)
g. analizează periodic modul de realizare a activităţilor desfăşurate în cadrul Şcolii
Doctorale şi ia măsuri adecvate de creştere a eficienţei lor;
h. aprobă comenzile de normare corespunzătoare conducătorilor de doctorat şi
comisiilor de îndrumare;
i. stabileşte standarde minimale de performanţă ştiinţifică în vederea acordării sau
revocării calităţii de membru al Şcolii Doctorale, unor conducători de doctorat;
j. avizează înmatricularea şi exmatricularea studenţilor doctoranzi, la propunerea CSD;
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k.
l.

asistă evaluatorul extern în procesul de evaluare în vederea acreditării/reacreditării
sau a autorizării provizorii a Şcolii Doctorale;
adoptă hotărâri în orice alte probleme în competenţa sa.

5.5.1.6. Directorul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.

k.
l.

m.
n.
o.
p.
q.

concepe, împreună cu CSUD, în limitele autonomiei universitare, întreaga activitate ce
se desfăşoară la nivelul Şcolii Doctorale, conlucrând cu conducătorii de doctorat;
coordonează activitatea CSUD şi a secretariatului Şcolii Doctorale;
coordonează elaborarea strategiei Şcolii Doctorale (Planul Strategic General, Planul
Strategic pe Termen Mediu, Planurile de Implementare Anuale);
asigură managementul didactic şi al calităţii în cadrul Şcolii Doctorale;
coordonează sesiunile concursului de admitere la studii universitare de doctorat;
prezidează reuniunile CSUD;
poate face propuneri privind cheltuirea disponibilităţilor băneşti bugetare sau
extrabugetare ale Şcolii Doctorale;
aprobă comenzile de normare corespunzătoare conducătorilor de doctorat, comisiilor
de îndrumare şi studenţilor doctoranzi din cadrul UTCB adresate departamentelor în
vederea întocmirii statelor de funcţii;
validează fişele posturilor cu atribuţii şi responsabilităţi pentru secretariat şi personalul
administrativ al Şcolii Doctorale;
răspunde de întocmirea la timp a materialelor de analiză/sinteză solicitate de
conducerea Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti şi Ministerului Educaţiei şi
Cercetării şi de exactitatea situaţiilor statistice incluse în aceste documente;
verifică legalitatea şi avizează măsurile luate de personalul din subordine;
întocmeşte şi înaintează conducerii Universităţii propunerile de acordare a distincţiilor
pentru conducătorii de doctorat, studenţii doctoranzi şi personalul din subordine cu
merite deosebite;
finalizează, la propunerea CSUD solicitarea înfiinţării unor noi specializări;
prelucrează operativ în CSUD toate problemele discutate în Consiliul de Administraţie
al UTCB şi care privesc Şcoala Doctorală;
răspunde de rezolvarea legală şi la timp a corespondenţei şi a cererilor, reclamaţiilor şi
sesizărilor adresate CSUD;
aplică hotărârile Senatului Universitar în ceea ce priveşte studiile universitare de
doctorat;
semnează documente eliberate de Şcoala Doctorală.

5.5.1.7. Consiliul Școlii Doctorale
a. elaborează Regulamentul Şcolii Doctorale;
b. implementează strategia Şcolii Doctorale (Planul Strategic General, Planul Strategic pe
Termen Mediu, Planurile de Implementare Anuale);
c. elaborează Programul de Pregătire Universitară Avansată (PPUA)
d. propune CSUD înfiinţarea sau desfiinţarea de specializări;
e. analizează periodic modul de realizare a activităţilor desfăşurate în cadrul Şcolii
Doctorale şi ia măsuri adecvate de creştere a eficienţei lor;
f. analizează comenzile de normare corespunzătoare conducătorilor de doctorat şi
comisiilor de îndrumare;
g. acordă sau revocă, după caz, calitatea de membru al Şcolii Doctorale unor conducători
de doctorat;
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h. stabileşte standarde minimale de performanţă ştiinţifică în vederea acordării sau
revocării calităţii de membru al Şcolii Doctorale, unor conducători de doctorat;
i. propune înmatricularea şi exmatricularea studenţilor doctoranzi, la propunerea
conducătorilor de doctorat, membri ai Şcolii Doctorale;
j. asistă evaluatorul extern în procesul de evaluare în vederea acreditării/reacreditării
sau a autorizării provizorii a Şcolii Doctorale;
k. adoptă hotărâri în orice alte probleme în competenţa sa.
5.5.1.8. Directorul Școlii Doctorale
a. coordonează activitatea CSD;
b. coordonează punerea în practică a strategiei Şcolii Doctorale (Planul Strategic
General, Planul Strategic pe Termen Mediu, Planurile de Implementare Anuale);
c. asigură funcţionarea eficientă a Scolii Doctorale;
d. organizează sesiunile concursului de admitere la studii universitare de doctorat;
e. analizează împreună cu CSD abaterile şi întârzierile de la programul de doctorat ale
studenţilor doctoranzi;
f. propune sancţionarea pe motive disciplinare, profesionale şi administrative a
studenţilor doctoranzi;
g. propune, cu acordul conducătorilor de doctorat, exmatricularea pe motive
disciplinare sau administrative a studenţilor doctoranzi;
h. prezidează reuniunile CSD;
i. elaborează comenzile de normare corespunzătoare conducătorilor de doctorat,
comisiilor de îndrumare şi studenţilor doctoranzi din cadrul UTCB adresate
departamentelor în vederea întocmirii statelor de funcţii;
j. elaborează fişele posturilor cu atribuţii şi responsabilităţi pentru secretariat şi
personalul administrativ al Şcolii Doctorale;
k. răspunde de întocmirea la timp a materialelor de analiză/sinteză solicitate de CSUD
şi de conducerea Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti;
l. propune CSUD înfiinţarea unor noi specializări;
m. prelucrează operativ în CSD toate problemele discutate în CSUD;
n. răspunde de rezolvarea legală şi la timp a corespondenţei şi a cererilor,
reclamaţiilor şi sesizărilor adresate Şcolii Doctorale;
o. aplică hotărârile Senatului Universitar în ceea ce priveşte Şcoala Doctorală;
p. semnează documente eliberate de Şcoala Doctorală.
5.5.1.9. Secretariatul Școlii Doctorale
a. asigură evidenţa nominală a studenţilor doctoranzi, în care sens:
b. asigură evidenţa situaţiei şcolare a fiecărui student doctorand, astfel:
c. asigură primirea, înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, în care
sens:
d. asigură secretariatul CSUD şi CSD, în care scop:
e. asigură gestionarea şi păstrarea tuturor documentelor privind evidenţa studenţilor, a
situaţiilor şcolare a acestora, a activităţii Consiliului şi a altor documente specifice;
f. întocmeşte comenzile de normare corespunzătoare studenţilor doctoranzi din cadrul
UTCB adresate departamentelor pentru întocmirea statelor de funcţii;
g. asigură predarea la arhiva Universităţii a tezelor de doctorat conform normelor de
arhivare, pe bază de proces verbal de predare primire;
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h. actualizează informaţiile de pe site-ul Şcolii Doctorale şi asigură publicarea
rezumatelor tezelor de doctorat;
i. răspunde pentru existenţa tuturor documentelor din dosarele studenţilor;
j. răspunde pentru corectitudinea datelor referitoare la evidenţa studenţilor din
cataloage;
k. răspunde pentru corectitudinea datelor referitoare la ierarhizarea studenţilor;
l. răspunde de modul de gestionare a legitimaţiilor de student doctorand;
m. ţine evidenţa efectivelor de studenţi doctoranzi pe specializări, forme şi regimuri de
studii;
n. urmăreşte modul de încasare a taxelor de studii;
o. urmăreşte respectarea termenelor şi a condiţiilor de încasare a taxei, conform
legislaţiei în vigoare;
p. ţine evidenţa conducătorilor de doctorat şi a numărului de studenţi doctoranzi
înscrişi la fiecare dintre aceştia;
q. coordonează activitatea de elaborare a criteriilor pentru acordarea burselor specifice
pentru Şcoala Doctorală, în vederea aprobării de către CSUD; coordonează alcătuirea
listelor cu studenţii bursieri;
r. centralizează listele de prezenţă pe perioada programului de pregătire universitară
avansată (primul semestru al programului de doctorat) si vizează fişele de prezenţă
ale studenţilor doctoranzi necesare pentru acordarea bursei, pe baza listelor de
prezenţă; acestea trebuie să indice o prezenţă de minim 50% la şedinţele disciplinelor
urmate;
s. asigură actele necesare programelor de Master de Cercetare găzduite de către Şcoala
Doctorală;
t. îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de către Directorul CSUD şi Directorul
Scolii Doctorale.
5.5.1.10. Decanii
Decanii facultăţilor asigură:
a) coordonarea elaborării programelor de studii din cadrul facultăţii;
b) coordonarea activităţilor operative din cadrul facultăţii şi a Consiliului facultăţii;
c) modernizarea și gestionarea bazei didactice și de cercetare a facultății
d) coordonarea activităţilor legate de asigurarea calităţii, făcând demersurile privind
acreditările interne și evaluările periodice ale programelor de studii ale facultății;
e) participarea cadrelor didactice și a studenților la manifestări științifice naționale și
internaționale prin propuneri și susțineri;
f) adaptarea și lărgirea specializării studenților în concordanță cu piața forței de muncă
prin propuneri;
g) promovează acțiuni și coordonează activități de atragere a studenților în activitățile de
cercetare
h) coordonarea şi controlul activităţilor din cadrul secretariatului facultăţii;
i) informarea şi îndeplinirea hotărârilor Rectorului, Consiliului de administrație şi
Senatului în legătură cu activităţile din cadrul facultăţii;
j) implementarea sistemului calităţii la nivelul facultăţii;
k) coordonarea activităţilor de evaluare a personalului didactic la nivelul facultăţii şi la
nivelul departamentelor.
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5.5.1.11. Prodecanii
Prodecanii facultăţilor au următoarele responsabilități:
a) se preocupă de perfecționarea și îmbunătățirea programelor analitice;
b) participă la completarea și modernizarea bazei materiale didactice și de cercetare;
c) coordonează activitățile de instruire practică;
d) sprijină personalul didactic la elaborarea și publicarea de cursuri, manuale, caiete de
lucrări practice etc.;
e) răspund de organizarea concursului de admitere din cadrul facultății
5.5.1.12. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)
a) Elaborează și revizuiește periodic standardele şi procedurile de evaluare şi asigurare a
calității, coordonează aplicarea procedurilor şi activităților de evaluare şi asigurare a
calității la nivelul UTCB;
b) Elaborează anual un raport intern privind calitatea educației în UTCB, care este
prezentat și avizat/aprobat în Consiliul de Administrație/Senat;
c) Elaborează propuneri pentru îmbunătățirea calității educației;
d) Oferă expertiză academică în privința asigurării calității;
e) Cooperează cu ARACIS şi cu alte organisme naționale şi internaționale asemănătoare;
f) Contribuie la identificarea și interpretarea unitară a standardelor și indicatorilor de
performanță în conformitate cu reglementările naționale și internaționale; în acest
sens colaborează cu Biroul de Management al Calității;
g) Desfășoară orice alte activități în domeniul asigurării calității solicitate de conducerea
UTCB.
5.5.1.13. Directorul Centrului de Managementul Calităţii (DCMC)
a) coordonează sistemul de management al calităţii din UTCB;
b) raportează Rectorului şi Consiliului de Administrație despre funcţionarea sistemului de
management al calităţii;
c) realizează interfaţa cu terţe părţi în probleme de asigurarea calităţii;
d) verifică graficul de elaborare şi revizuire a documentaţiei SMC;
e) verifică MC, PG şi celelalte documente ale SMC, inclusiv reviziile acestora, în
conformitate cu graficul de elaborare şi revizuire a documentaţiei SMC;
f) elaborează Planurile anuale de audit intern al SMC;
g) răspunde de etapele de audit extern şi supraveghere ale SMC;
h) răspunde de procesul de autoevaluare şi evaluare a personalului didactic, inclusiv
evaluarea de către studenţi;
i) dispune întocmirea programelor de perfecţionare a personalului în domeniul calităţii şi
participă la evaluarea eficacităţii acestora;
j) elaborează şi revizuieşte procedurile operaţionale (PO) şi instrucţiunile de lucru (IL)
care îi sunt atribuite prin graficele de elaborare şi revizuieşte documentaţia SMC;
k) întocmeşte graficele de elaborare şi revizuire a documentaţiei SMC;
l) întocmeşte programarea auditurilor interne;
m) verifică implementarea acţiunilor corective şi preventive, eficienţa acestora şi
eliminarea cauzelor neconformităţilor identificate în cadrul auditurilor interne
efectuate în cadrul compartimentelor şi serviciilor, cu excepţia CMC;
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n) participă la procesul de autoevaluare şi evaluare a personalului didactic, inclusiv
evaluarea de către studenţi şi se ocupă de prelucrarea rezultatelor;
o) informează Consiliul de administrație asupra problemelor referitoare la calitate.

5.5.2. Comunicarea internă
Managementul de vârf din UTCB asigură că este stabilită o comunicare internă eficientă în
universitate şi aduce la cunoştinţa personalului politica, obiectivele, cerinţele şi informaţiile
privind eficacitatea SMC. Comunicarea se realizează prin şedinţe şi întâlniri de lucru, note şi decizii
scrise, mijloace audio vizuale, reţele informatice locale de tip Intranet sau prin Internet şi
comunicaţii telefonice conform procedurii „Comunicarea internă” (PO-04).

5.6. Analiza efectuată de management
5.6.1. Generalităţi
Managementul de vârf din UTCB analizează SMC o dată sau de două ori pe an pentru a
asigura continua conformitate, adecvare şi eficienţă a acestuia, conform procedurii „Analiza
efectuată de management” (PO-05). În urma analizei efectuate de management se stabilesc
acţiuni preventive şi corective pentru neconformităţile identificate sau potenţiale.
Analiza efectuată de management cuprinde:
- analiza programată a programelor de studii şi a programelor analitice;
- analiza satisfacţiei clienţilor;
- analiza criteriilor de evaluare;
- rezultate ale evaluării şi îmbunătăţirii documentate.
Analiza efectuată de management poate cuprinde şi alte domenii de analiza în urma
propunerilor făcute în şedinţele Senatului sau ale Consiliului de Administrație.
Înregistrările analizelor efectuate de conducere sunt păstrate de către DCMC.

5.6.2 Elemente de intrare ale analizei în UTCB
Managementul la cel mai înalt nivel al UTCB, ca un rezultat al analizelor efectuate de
managementul la vârf al universităţii, stabileşte:
- parametrii de îmbunătăţire pentru procesele de predare-învăţare din cadrul
universităţii;
- revizuirea sau efectuarea de modificări în programele analitice atunci când programele
de studii se modifică sau completează;
Ca elementele de intrare pentru a evalua eficacitatea SMC se iau în considerare
informaţiile referitoare la cei care învaţă şi/sau clienţi şi, de asemenea, de exemplu:
- studii comparative cu alte organizaţii, de exemplu, benchmarking;
- stadiul acţiunilor de urmărire referitoare la absolvenţi;
- propuneri pentru îmbunătăţiri/modificări.
Analizele SMC includ analizele programate periodic ale proceselor educaţionale şi suport,
satisfacţia clientului, criterii de evaluare, rezultate ale evaluării şi îmbunătăţiri documentate.
Această listă nu este nici exhaustivă, nici restrictivă.
Datele de intrare ale analizei efectuate de management sunt incluse în Raportul privind
evoluţia calităţii în perioada analizată ce este întocmit de DCMC şi care conţine informaţii despre:
- rezultatele auditurilor interne şi externe;
- informaţiile şi observaţiile de la parteneri;
Ediţia: 5

Revizia: 7

Pagina 39 din 57

UTCB

MANUALUL CALITĂŢII - Cod: MC–05
MANUALUL CALITĂŢII – UTCB

-

performanţele proceselor şi conformitatea serviciilor;
stadiul acţiunilor preventive şi corective;
urmărirea acţiunilor şi a măsurilor prevăzute în precedentele analize;
schimbările planificate care ar putea afecta SMC;
recomandări pentru îmbunătăţire.

5.6.3 Elemente de ieşire ale analizei în UTCB
Managementul la cel mai înalt nivel al UTCB, ca un rezultat al analizării SMC, stabileşte:
- parametrii de îmbunătăţire pentru procesele didactice, de cercetare şi procesele
conexe din UTCB;
- revizuieşte şi dispune efectuarea din noi analize ale programelor de studii şi ale
programelor analitice şi ale programelor de cercetare.
Datele de ieşire ale analizei efectuate de management includ decizii şi acţiuni privind:
- mărirea eficacităţii SMC şi a proceselor;
- îmbunătăţirea proceselor în funcţie de cerinţele legale şi ale clienţilor;
- necesităţile privind resursele necesare realizării obiectivelor stabilite.
Aceste date de ieşire se concretizează în Planuri de măsuri pentru îmbunătăţirea
activităţilor care prevăd termene şi responsabilităţi precum şi resursele necesare.

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1. Asigurarea resurselor
UTCB stabileşte şi asigură resursele necesare pentru:
- implementarea şi menţinerea SMC şi pentru continua creştere a eficienţei sale;
- respectarea legalităţii şi creşterea satisfacţiei clienţilor şi a tuturor părţilor interesate.
UTCB stabileşte metode şi mijloace pentru identificarea resurselor necesare pentru
desfăşurarea proceselor de predare/învăţare. UTCB asigură resursele necesare pentru
funcţionarea eficace a sistemului de management al calităţii, precum şi de pentru creşterea
satisfacţiei clienţilor prin îndeplinirea cerinţelor acestora.
UTCB stabileşte:
- elementele de intrare ca informaţii pentru detectarea necesităţilor de resurse;
- planificarea resurselor pe termen lung, mediu şi scurt;
- furnizarea resurselor pentru personalul didactic, personalul administrativ, studenţi,
angajaţi şi clienţi.

6.2. Resursele umane
6.2.1. Generalităţi
UTCB planifică şi asigură un sistem de resurse umane necesar pentru menţinerea şi
îmbunătăţirea competenţa personalului didactic şi a personalului auxiliar.
Sistemul de resurse umane cuprinde, pentru procesele didactice, personal didactic care are
competenţele necesare să contribuie la:
- adaptarea programelor analitice la progresul ştiinţific şi tehnologic;
- evaluarea realizărilor celor care învaţă şi a eficacităţii organizaţiei pe baza îndeplinirii
obiectivelor educaţionale;
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- îndeplinirea funcţiilor personalului didactic.
ParteneriiUTCB sunt asiguraţi că universitatea are personalul didactic calificat necesar
îndeplinirii cerinţelor de instrucţie ale celor care învaţă.
Personalul didactic cuprinde profesori universitari, conferenţiari, şefi de lucrări care sunt
promovaţi pe baza unor criterii obligatorii şi suplimentare, care au o permanentă activitate de
îmbunătăţire a competenţelor și care desfăşoară şi activităţi de cercetare.
Personalul universităţii are calităţi ce influenţează pozitiv calitatea proceselor didactice şi
are competenţele necesare pe baza educaţiei, instruirii, abilităţii şi experienţei corespunzătoare.

6.2.2. Competenţă, conştientizare şi instruire
Managementul de la cel mai înalt nivel furnizează personalului didactic şi auxiliar informaţii
referitoare la modul în care competenţa, conştientizarea şi instruirea acestora sunt aliniate cu
responsabilităţile, autorităţile şi activităţile lor didactice şi administrative.
În UTCB există preocupări permanente pentru:
- efectuarea de acţiuni sistematice necesare detectării necesităţilor de competenţă prin
compararea cerinţelor programelor de studii cu competenţele personalului didactic;
- determinarea necesităţilor de instruire sau de alte activităţi necesare pentru a elimina
orice deficit de competenţă;
- asigurarea că personalul didactic utilizează criterii de evaluare reale şi armonizate;
- menţinerea înregistrărilor privind competenţei personalului didactic obţinute prin
evaluarea periodică a acestuia.
Pe baza înregistrărilor şi a rezultatelor analizelor periodice sunt prezentate, la nivelul
Consiliului de Administrație necesităţile de instruire şi rezultatule acestora.

6.3. Infrastructura
UTCB, la nivelul managementului şi al personalului didactic este permanent preocupată
pentru asigurarea infrastructurii şi echipamentelor specifice necesare realizării conformităţii cu
cerinţele învăţării în domeniile de instruire ale universităţii. La nivelul universităţii, sub
coordonarea Consiliului de Administraţie, sunt stabilite responsabilităţi şi autorităţi pentru
efectuarea activităţilor de ofertare, aprovizionare, recepţie, depozitare, protecţie, instalare,
utilizare şi mentenanţă.
Sunt elaborate programe pentru punerea la dispoziţie şi menţinerea infrastructurii
necesare şi pentru analizarea riscurilor asociate referitoare la securitate şi igiena persoanelor.
Infrastructura UTCB cuprinde:
- clădiri, spaţii de lucru: amfiteatre, săli de curs, laboratoare dotate în funcţie de
specificul fiecărui laborator, ateliere, biblioteci, sală de sport, spaţii de cazare pentru
studenţi;
- servere de baze de date şi de comunicaţii;
- servicii internet disponibile pe tehnologii noi;
- reţele de calculatoare şi terminale necesare proceselor didactice;
- utilităţi: apă, curent electric cu instalaţii adecvate, gaze şi combustibili, inclusiv cei
necesari pentru uz instrumental, servicii de sănătate;
- documentaţie, standarde, reglementări;
- echipamente pentru procesul de predare-învăţare: accesorii, furnituri şi consumabile.
Această structură este menţinută şi dezvoltată prin investiţii care să asigure condiţii optime
pentru desfăşurarea tuturor proceselor (didactice, de cercetare sau conexe).
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6.4. Mediul de lucru
UTCB stabileşte şi asigură necesităţile privind mediul de lucru pentru a realiza
conformitatea cu cerinţele legale şi a celor referitoare la procesele efectuate. Mediul de lucru este
format dintr-o combinaţie de factori fizici şi umani care influenţează pozitiv motivarea, satisfacţia
si performanţele studenţilor şi angajaţilor asigurându-se:
- spaţii (săli de curs, laboratoare ş.a.) curate, ergonomice;
- dotări corespunzătoare;
- mediu ferit de zgomot, de vibraţii, frig, umiditate, poluare;
- cămine pentru studenţi care să asigure cazarea tuturor studenţilor care au nevoie;
- săli de studiu şi de calculatoare pentru studenţi;
- condiţii de desfăşurare a activităţilor sigure din punct de vedere al securităţii muncii.

7. REALIZAREA PRODUSULUI
7.1. Planificarea realizării produsului în UTCB
Pentru realizarea obiectivelor şi a rezultatelor planificate, UTCB planifică activităţile pentru
procesele didactice, de cercetare şi a a celor conexe necesare, conform cu harta proceselor din
cadrul UTCB (vezi fig. 3). Planificarea se face anual şi semestrial.

Fig. 3. Harta proceselor din UTCB.

Pentru realizarea proceselor în cadrul UTCB se planifică resursele materiale necesare,
resursele financiare şi resursele umane pentru următoarele tipuri de procese:
- procesele de predare-învăţare;
- procesele de elaborare, dezvoltare şi îmbunătăţire a programelor de studii şi a
programelor analitice;
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procesele de realizare a proiectelor şi programelor de cercetare, dezvoltare şi inovare;
procesele de instruire ale personalului;
procesele de promovare a personalului didactic;
procesul anual de admitere a candidaţilor;
procesele de audit pentru acreditare de noi programe de studii, de evaluare
institutională anuală;
- elaborarea orarelor şi a alocarea spaţiilor necesare;
- procesul de urmărire a carierelor absolvenţilor;
- procesele de admitere la studiile universitare de doctorat, de desfăşurare a
programului de pregătire universitară avansată și a programului de cercetare ştiinţifică
din ciclul de studii universitare de doctorat, precum de redactarea, analiza preliminară
şi susţinerea în şedinţă publică a tezei de doctorat;
- procesele privind auditul disciplinelor din Programul de Pregătire Universitară Avansată
(PPUA) la Şcoala Doctorală și de analiză și de aprobare a propunerilor privind tematica
programelor de studii universitare de doctorat;
- funcţionarea bibliotecilor, a echipamentelor audio-vizuale, a computerelor şi altor
servicii;
- asigurarea serviciilor de securitate, siguranţă şi protecţie civilă;
- alocarea sălilor de clasă, laboratoarelor, atelierelor, sălilor de conferinţă, sălilor de
ceremonii;
- mentenanţa facilităţilor.
În scopul îndeplinirii obiectivelor sale UTCB şi-a organizat activităţile pe două categorii de
procese - procese de bază (procese didactice şi procese de cercetare-dezvoltare şi inovare) şi
procese conexe. În acest mod, prin prelucrarea datelor de intrare şi tinând cont de factorii de
influenţă, personalul, din cadrul tuturor departamentelor, desfăşoară activităţi care conduc la
realizarea obiectivelor propuse.
Pentru planificarea realizării proiectelor şi a serviciilor, UTCB stabileşte următoarele:
- obiectivele calităţii şi cerinţele pentru procesele realizate pe baza programelor de
studii, a programelor de cercetare şi a caracteristicilor şi indicatorilor stabiliţi la nivelul
tuturor proceselor;
- procesele necesare realizării produsului;
- înregistrările necesare pentru a furniza dovezi că obiectivele şi rezultatele sunt realizate
şi îndeplinesc cerinţele clienţilor şi cerinţele legale.
Datele de ieşire ale planificării sunt prezentate într-o formă corespunzătoare metodelor de
lucru din UTCB cum ar fi Programe de studii, programe analitice, planuri de măsuri, planuri de
activităţi sau planuri ale calităţii.
-

7.2. Procese referitoare la relaţia cu partenerii
Ţinând cont de faptul că UTCB realizează ca proces de bază, procesul didactic şi că produsul
realizat este instruirea studenţilor şi că acesta este un serviciu ce se realizează la interfaţa cu
partenerii (studenţii) deci el nu poate fi păstrat sau stocat. UTCB oferă studenţilor oportunitatea
de a studia cunoştinţele transferate de personalul didactic şi modul de aplicare a acestora. Pentru
aceasta se utilizează sisteme suport de natură materială sau de natură administrativă care ajută la
asigurarea unui nivel de pregătire adecvat al cerinţelor specificate.
Printre cele mai importante cerinţe ale clienţilor enumerăm:
- existenţa unor metode şi mijloace de comunicare moderne şi cu o largă adresabilitate;
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- asigurarea şi punerea la dispoziţia studenţilor a unor facilităţi sigure, ca să îndeplinească
cerinţele şi care să fie în aflate sub responsabilitatea UTCB;
- existenţa unor proceduri de comunicare internă şi externă deschisă, bilaterală, între
persoane şi organizaţia educaţională;
- asigurarea că întregul personal al organizaţiei tratează cu respect părţile interesate;
- furnizarea de activităţi adecvate conduse şi realizate de personal calificat.

7.2.1. Determinarea cerinţelor partenerilor referitoare la produs în UTCB
UTCB stabileşte cerinţele referitoare la procesul educaţional prin studii referitoare la
cerinţele mediului economico-social din domeniile de pregătire ale universităţii.

7.2.2. Analiza cerinţelor partenerilor referitoare la produs în UTCB
UTCB analizează cerinţele privind un nou program de studii sau un nou program de
instruire, ce urmează să fie executat sau prestat, înainte de aprobarea acestuia. Analiza se face
înainte ca UTCB să se angajeze să aplice programul de studii sau programul de instruire şi prin
această analiză se asigură că:
- cerinţele pentru noul program de studiu sunt definite clar, sunt documentate şi sunt în
conformitate cu cerinţele legale şi cele ale pieţei forţei de muncă;
- cerinţele documentate exprimate de clienţi, care diferă de cele legale şi stabilite
anterior sunt analizate şi rezolvate prin îmbunătăţiri ale noului program;
- UTCB are capabilitatea de a îndeplini cerinţele stabilite.
Atunci când cerinţele referitoare la programele de studii sunt modificate, UTCB amendează
programele de studii şi programele analitice şi conştientizează personalul implicat cu privire la
modificarea cerinţelor.
În cadrul UTCB se menţin înregistrări ale rezultatelor analizelor şi ale acţiunilor care se
impun ca urmare a acestor analize.

7.2.3. Comunicarea cu partenerii
UTCB stabileşte prin procedura „Evaluarea satisfacţiei partenerilor interni şi externi (PO12)“ şi implementează modalităţi eficace privind comunicarea cu partenerii referitoare la:
- informaţii despre programele de studii şi specializările oferite;
- transmiterea de date sau informaţii referitoare la unele modificări ale proceselor de
admitere, de evaluare a pregătirii studenţilor, ale unor solicitări privind evoluţia
diferitelor specializări sau în privinţa unor schimbări organizatorice apărute.
- feedback-ul de la parteneri, inclusiv modul de primire şi de tratare a reclamaţiilor
acestora.

7.3. Proiectare şi dezvoltare
7.3.1. Planificarea proiectării şi dezvoltării programelor de studiu
Proiectarea programelor de studii şi a planurilor de învăţământ în cadrul UTCB se face
pornind de la necesităţile exprimate sau implicite ale mediului socio-economic, pe baza nivelului
de cunoştinţe asimilate de viitorii studenţi în ciclu mediu de învăţământ, şi pe baza nivelului
tehnico-ştiinţific al cunoaşterii în domeniile de specializare din cadrul universităţii.
Pentru fiecare din cele trei cicluri de studii (studii de licenţă, studii de master şi studii
doctorale) programele de studii şi programele analitice sunt proiectate pe baza unei planificări
avizate de Consiliul de Administrație şi aprobate de Senatul UTCB. La proiectarea fiecărui program
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de studiu ţine cont ca admiterea în ciclul următor să se fie nivelul de ieşire din treapta actuală sau
din nivelul de competenţă actual.
În cadrul UTCB se planifică şi se proiectează programele de studii şi a planurile de
învăţământ ţinând pentru a fi utile şi ai sprijinii pe cei care învaţă şi beneficiază de aceste
programe.
UTCB planifică şi controlează procesele de elaborare ale programelor de studii pe baza
unor planuri de activitate, care conţin:
- etapele proiectării programelor de studii şi a planurilor de învăţământ;
- analiza, verificarea şi validarea pentru fiecare etapă;
- responsabilităţile şi autoritatea pentru proiectare la nivelul universităţii, la nivelul
fiecărei facultăţi, la nivelul departamentelor şi pentru fiecare program de studiu.
Pentru fiecare program de studiu sunt planificate:
- resursele umane (cadrele didactice) care au nivelul de competenţă şi de pregătire
pentru fiecare disciplină;
- resursele materiale care cuprind: săli de curs, laboratoare, echipamente, materiale
consumabile, alte materiale didactice, în funcţie de specificul disciplinei;
- numărul maxim de studenţi sau doctoranzi care participă la respectivul program;
- bibliografia necesară şi modul de accesare al acesteia.
Controlul planificării ţine cont de scopul şi de durata ciclului de studiu şi de necestăţile
celor care învaţă. Pentru creşterea eficacităţii învăţării în UTCB, la planificarea şi proiectarea
programelor pe cicluri de de studii se stabilesc:
- modul în care respectivul program îi ajută pe cei studenţi, masteranzi sau doctoranzi să
devină competenţi în domeniul de pregătire;
- cum pot fi măsurate noile cerinţe;
- care sunt măsurile specifice pentru eficacitatea ciclului de studiu şi specializarea
respectivă;
- dacă conţinutul programelor analitice şi cunoştinţele care se predau corespund
cerinţelor.
Rezultatele controlului şi ale evaluărilor furnizează informaţii care pot fi utilizate în
procesul de analiză al instrucţiei.
Pe baza rezultatelor controlului proiectării şi pe baza necesităţilor cunoscute se stabilesc
elementele de intrare ale procesului de proiectare al programelor de studii.
În urma controlului proiectării se întocmeşte un raport care cuprinde:
- justificarea alegerii programului de studiu;
- nivelul de performanţă al pregătirii necesar pentru a stabili motivarea alegerii;
- populaţia ţintă a celor care vor deveni cursanţi;
- care sunt acţiunile preventive pentru a evita eventuale sincope în fluenţa şi calitatea
respectivului program;
- modificări în activităţile implementare şi susţinere a programului
- declararea faptului că toate reglementările legale şi de securitate relevante sunt
respectate, chiar atunci când nu sunt stabilite într-un contract, specificaţie didactică
sau curriculum.

7.3.2. Elementele de intrare ale proiectării şi dezvoltării programelor de
studiu în UTCB
UTCB stabileşte ca elemente de intrare în proiectarea planurilor de învăţământ
următoarele:
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- cerinţe ale mediului economico-social privind nivelul de calificare, domeniile de
calificare, numărul de absolvenţi necesar;
- rezultate ale eficacităţii materialelor didactice;
- elemente referitoare la cercetarea capacităţii de învăţare a studenţilor, masteranzilor
sau doctoranzilor;
- nivelul de competenţă al personalului didactic;
- condiţiile necesare pentru cursuri;
- nivelul de dificultate al obiectivelor.
Elementele de intrare ale proiectării programelor sunt analizate de către factorii implicaţi
în scopul stabilirii adecvării acestora.

7.3.3. Elemente de ieşire ale proiectării şi dezvoltării programelor de studiu
în UTCB
Elementele de ieşire ale proiectării şi dezvoltării programelor cuprind:
- nivelul de cunoştinţe şi abilităţi dobândite;
- evaluarea performanţei învăţării;
- strategii referitoare la procesele didactice;
- medii cărora se adresează pregătirea din anii de studiu,
- utilitatea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite.
Elementele de ieşire ale proiectării şi dezvoltării sunt furnizate într-o formă care permite
verificarea în raport cu elementele de intrare ale proiectării şi dezvoltării, aprobate de SENATUL
UTCB, înainte de elaborare şi îndeplinesc următoarele cerinţe:
- satisfac cerinţele cuprinse în elementele de intrare ale proiectării şi dezvoltării;
- furnizează informaţii corespunzătoare pentru procesele didactice;
- conţin sau fac referire la criteriile de acceptare a programului de studiu;
- specifică caracteristicile pregătirii care sunt esenţiale pentru realizarea sigură şi corectă
acesteia.

7.3.4. Analiza proiectării şi dezvoltării în UTCB
Analiza proiectării, implementării şi dezvoltării programelor de studii în UTCB se efectuează
în fiecare etapă de realizare a acesteia, de către persoanele responsabile ale procesului de
proiectare a programelor de studii. Analiza proiectării programelor este planificată în etapa de
planificare conform subcap. 7.3.1.
Analiza proiectării programelor de studii se realizează de către conducerea fiecărei facultăţi
şi departamente responsabile de respectivul program. La efectuarea analizei participă şi
responsabilii de discipline. Analiza cu un raport de analiza care cuprinde şi aprecieri privind
procesul de proiectare, obiectivele programului şi aprecieri efectele programului, conform Fişei de
înregistrare PO-05_F-01.
Persoanele care participă la analiza proiectării programelor de studii devin responsabile de
respectivele programe şi de adecvarea acestora la cerinţe şi de obiectivele şi rezultatele
planificate.
Procesul de proiectare al programelor de studii se desfăşoară conform procedurii
operaţionale PO-07: Proiectarea şi dezvoltarea programelor de studii.
Implementarea programelor de studii şi realizarea proceselor didactice de instruire cont de
specificaţiile din proiectele programelor de studii. Fiecare program de studii este verificat conform
procedurii PO-06: Controlul și evaluarea procesului didactic.
În procesul de control se verifică dacă: Criteriile de acceptare, din punct de vedere al
acceptării pentru utilizare în procesul didactic include următoarele:
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a) conţinutul programelor analitice;
b) conţinutul cursului şi al lucrărilor de laborator (suport de curs, îndrumare de laborator,
conţinut teme de proiect etc.)
c) forma de prezentare a textului și grafica cursului.
Pentru fiecare program de studiu se elaborează documentaţia pentru obţinerea
autorizaţiei de implementare a programului de studiu şi apoi pentru acreditare, conform
cerinţelor şi criteriilor de evaluare al ARACIS. Persoanele responsabile pentru proiectarea şi
implementarea programelor de studii vor participa activ la elaborarea documentaţiei de evaluare,
vor efectua o evaluare internă pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor de evaluarea ale ARACIS.

7.3.5. Verificarea proiectării şi dezvoltării
Verificarea proiectării este efectuată în etapele intermediare şi la finalul procesului de
proiectare a fiecărui program de studii.
Verificarea proiectării şi implementării fiecărui program este asigurată de către persoane
desemnate la nivelul fiecărei facultăţi şi la nivelul universităţii, conform planurilor de activitate.
Elementele de ieşire ale proiectării şi implementării trebuie să îndeplinească specificaţiile
elementelor de intrare ale proiectării şi dezvoltării.
Rezultatele verificărilor şi acţiunile necesare sunt înregistrate în procese-verbale de
verificare.

7.3.6. Validarea proiectării şi dezvoltării
Validarea elementelor de ieşire ale proceselor de proiectare şi implementare ale
programelor de studii se face numai dacă sunt îndeplinite caracteristicile planificate ale
programului prin conţinutul proiectele pentru programele analitice. Validarea se efectuează la
finalul procesului de proiectare. O confirmare suplimentară a validităţii şi eficienţei fiecărui
program este data de autorizarea de către ARACIS a acestuia.
Rezultatele validării şi acţiunile necesare sunt înregistrate în procese-verbale.

7.3.7. Controlul modificărilor în proiectare şi dezvoltare
În domeniul de competenţă al UTCB evoluţiile tehnice şi tehnologice deosebit de rapide
conduc la necesitatea efectuării unor analize periodice ale programelor analitice şi la revizia
acestora. Modificările necesare se identifică de către personalul didactic titular de disciplină pe
baza cercetărilor din domeniile disciplinelor, pe baza documentărilor din publicaţii de specialitate,
pe baza experienţelor din alte universităţi de profil ş.a., se comunică responsabililor de programe
de studii şi se aprobă. Revizuirea programelor se face după analiza efectelor şi numai pe baza
solicitărilor de modificare şi pe baza înregistrărilor acestor modificări.

7.4. Aprovizionarea
7.4.1. Procesul de aprovizionare
UTCB ia măsurile necesare pentru a asigura că produsele şi serviciile aprovizionate se
conformează cerinţelor de aprovizionare specificate. Tipul şi întinderea controlului efectuat asupra
furnizorului şi produsului sau serviciului aprovizionat sunt dependente de efectul acestora asupra
realizării ulterioare a produsului sau serviciului final.
UTCB evaluează şi selectează furnizorii în funcţie de capacitatea lor de a furniza produse
sau servicii în concordanţă cu criteriile de selecţie, evaluare şi reevaluare stabilite şi cu
reglementările în vigoare privind selectarea furnizorilor şi pe baza procedurilor legale pentru
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instituţiile publice. Criteriile de selectare, evaluare şi reevaluare şi înregistrările rezultatelor sunt
stabilite conform procedurii "Aprovizionarea" (PO-15).

7.4.2. Informaţii privind aprovizionarea
Informaţiile privind aprovizionarea provin din cadrul facultăţilor, departamentelor şi sunt
transmise la Biroul achiziții, prin rapoartele de necesitate în care sunt descrise complet produsele
sau serviciile de aprovizionat, inclusiv cerinţele suplimentare necesare cum ar fi cele privind SMCul furnizorilor. Directorul Achiziții și Urmărire Contracte verifică înainte de aprobarea
documentelor de aprovizionare dacă cerinţele sunt adecvate.

7.4.3. Verificarea produselor achiziționate
UTCB asigură inspecţia produselor aprovizionate pentru a determina conformitatea
acestora cu cerinţele de aprovizionare specificate.

7.5. Procese didactice şi furnizarea de servicii
7.5.1. Controlul proceselor didactice şi a furnizării de servicii în UTCB
În UTCB, la nivelul Consiliului de Administrație modalităţile şi metodele care se utilizează
pentru determinarea conformităţii conţinutului disciplinelor predate cu obiectivele învăţării.
Membrii Consiliului de Administrație, directorii de departamente, în cooperare cu personalul
didactic identifică subiectele şi temele generale ale disciplinelor, metodele de predare general
acceptate şi stabilesc diferite măsuri acceptate pentru determinarea conformităţii cu obiectivele
învăţării.
UTCB realizează controlul proceselor didactice conform procedurii PO-06: Control a
procesului didactic.
UTCB controlează şi următoarele procese, care sunt determinate în creşterea calităţii
produsului final şi a calităţii îndeplinirii cerinţelor clienţilor:
 procesul de înscriere şi de admitere a viitorilor studenţi, cursanţi, doctoranzi;
 elaborarea programelor analitice;
 elaborarea statelor de funcţiuni;
- elaborarea orarelor;
- furnizarea suporturilor de curs, a bibliografiei necesare, a îndrumarelor de laborator şi
de proiecte ş.a.;
- alocarea resurselor necesare pentru a efectua instuiri sau practică în afara locaţiei;
- stabilirea metodelor de verificare a performanţei didactice;
- alocarea spaţiilor pentru săli de clasă, laboratoare, ateliere, biblioteci şi alte spaţii
similare.
Pentru fiecare dintre procesele enumerate UTCB are Regulamente cu detalii privind modul
de realizare şi control al procesului precum şi responsabilităţile pentru acestea.
Aptitudinile, cunoştinţele, abilităţile şi capabilitatea studenţilor sau care învaţă sunt
evaluate, iar modul de evaluare este prezentat în fiecare programă analitică a fiecărei discipline.
Evaluările ţin cont de obiectivele de învăţare pentru fiecare specializare şi nivel de studiu.
La nivelul UTCB şi la nivelul fiecărei facultăţi există baze de date, care cuprind:
a) înregistrări ale cursului urmat de cei care învaţă;
b) programa analitică a cursului;
c) orarul grupelor de studiu;
d) suportul de curs şi ediţia acestuia;
e) lista cu numele personalului didactic;
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f) alte materiale didactice.

7.5.2. Validarea proceselor didactice şi de furnizare de servicii în UTCB
Validarea proceselor didactice se face periodic ca rezultat al monitorizării rezultatelor
acestor procese şi a modului de execuţie a acestora.
Validarea proceselor didactice cuprinde:
- validarea rezultatelor proiectării şi dezvoltării programelor de studii şi a programelor
analitice (confirmată de autorizarea sau acreditarea de către ARACIS);
- aprobarea echipamentelor pentru laboratoare;
- aprobarea calificărilor şi a promovărilor personalului didactic;
- aprobarea suporturilor de curs, a îndrumătoarelor de laborator sau de proiecte;
- înregistrări ale datelor.

7.5.3. Identificarea şi trasabilitatea în UTCB
UTCB asigură identificarea şi trasabilitatea tuturor informaţiilor importante legate de
procesele didactice şi de procesele de cercetare şi anume pentru:
- programele de studii şi programele analitice;
- înregistrări de identificare ale celor care învaţă;
- orarele pe facultăţi, specializări, ani de studiu şi grupe de studiu;
- cataloage;
- biblioteci;
- echipamente de laborator;
- contracte de cercetare.
Monitorizarea pe parcurs, notele şi aprecierile pentru cei care învată şi stadiul de
performanţă sunt identificate şi înregistrate, conform procedurii operaţionale PO-16: Identificare
şi trasabilitate.

7.5.4. Proprietatea partenerului
În UTCB proprietatea furnizată de parteneri (candidati la admitere, studenţi, masteranzi,
doctoranzi sau alte tipuri de cursanţi) este cea furnizată la momentul admiterii pentru înscriere
sau pentru scopuri de reînnoire a înscrierii şi pe durata studiilor sau cursurilor. Printre
documentele care reprezintă proprietatea clienţilor se numără:
- documente predate de cei care învaţă, cum ar fi: certificate, diplome ale nivelurilor
şcolare anterioare, documente personale de identitate (certificat de naştere, acte de
identitate) şi altele similare;
- acorduri referitoare la proprietatea intelectuală;
- examinări, studii sau certificate medicale ale celor care învaţă;
- examene, teste sau lucrări susţinute de cei care învaţă;
- lucrări finale;
- prototipuri realizate şi altele;
- cereri, înregistrări sau documente predate de cei care învaţă pentru înregistrarea lor
sau reînnoirea înregistrării;
- înregistrări şi documente ale istoricului de instrucţie al celor care învaţă;
- echipamente deţinute în proprietate de cei care învaţă/client;
- facilităţi pentru cursuri furnizate în locaţiile clientului.
Documentele primite de la parteneri (candidati la admitere, studenţi, masteranzi,
doctoranzi sau alte tipuri de cursanţi) sunt păstrate de către UTCB în deplină siguranţă şi conform
legislaţiei în vigoare.
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UTCB acordă atenţie proprietăţii partenerului când aceasta este depozitată la universitate
pentru perioada studiilor sau pentru perioade de timp mai mari sau mai mici.
Dacă o proprietate a partenerului se pierde, se deteriorează sau devine în alt mod
improprie utilizării, acesta este înştiinţat şi se păstrează înregistrări privind situaţia creată.

7.5.5. Păstrarea produsului
În cadrul UTCB sunt păstrate toate documentele care constituie dovezi ale realizării
proceselor didactice şi toate echipamentele utilizate pentru procesele didactice şi pentru
procesele de cercetare. Produsele păstrate sunt sub formă de documente, programe de studiu,
programe analitice, cărţi, cataloage, baze de date, echipamente, programe de calcul ş.a. După
finalizarea studiilor cursanţilor documentele se arhivează şi se păstrează conform procedurii PO14: Editare, multiplicare și arhivare.

7.6. Controlul mijloacelor de măsurare în UTCB
UTCB asigură monitorizarea şi măsurarea capabilităţii personalului care asigură pregătirea
sudenţilor, masteranzilor, doctoranzilor sau altor tipuri de cursanţi prin utilizarea următoarelor
mijloace de măsurare:
 criterii de evaluare a personalului didactic;
 criterii şi standarde de performanţă pentru promovarea personalului didactic;
 criterii de evaluare instituţională a UTCB;
 criterii de evaluare pentru programele de studii;
 instrumente de urmărire a carierei absolvenţilor.
Listele de verificare sunt ţinute sub control conform procedurii PG-01 “Controlul
documentelor„.
Ecranele de verificare din baza de date pentru absolvenţi sunt controlate de fiecare dată
când sunt introduse informaţii suplimentare şi periodic pentru conformitatea cu ecranele de bază.
În cazul în care se constată că apar abateri de la realizarea indicatorilor planificaţi se
întreprind măsuri de corectare a activităţilor din cadrul proceselor.

8. MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE
8.1. Generalităţi
UTCB planifică şi implementează monitorizarea, analiza şi îmbunătăţirea proceselor sale
principale, de management, şi a celor suport pentru:
a) a demonstra conformitatea realizării proceselor didactice în conformiate cu
programele de studiu şi cu programele analitice;
b) a asigura conformitatea cu SMC;
c) luarea de decizii privind metodele şi mijloacele de monitorizare a activităţilor şi
proceselor;
d) convertirea informaţiilor în cunoştinţe;
e) continua îmbunătăţire a eficacităţii SMC.
UTCB asigură colectarea informaţiilor necesare şi identifică surse de informaţii pentru
creşterea eficacităţii proceselor didactice.
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Rezultatele evaluărilor personalului didactic, al rezultatelor pregătirii studenţilor sau altor
cursanţi, supravegheri ale satisfacţiei clientului şi a altor părţi interesate identificate, metode de
predare, măsurări ale variabilelor legate de cei care învaţă şi alţi indicatori relevanţi pentru
activităţile din cadrul UTCB sunt centralizate şi sunt prelucrate sub formă de grafice de control,
histograme, diagrame Pareto.
Acestea includ stabilirea unor metode de estimare a calităţii proceselor didactice, a calităţii
personalului didactic, a calităţii serviciilor prestate, a satisfacţiei clienţilor şi evoluţia sistemului de
management al calităţii. Datele obţinute sunt transformate în informaţii şi cunoştinţe utilizate
pentru stabilirea priorităţilor, a atingerii obiectivelor referitoare la calitate, a eficacităţii şi
eficienţei acţiunilor întreprinse.

8.2. Monitorizare şi măsurare
8.2.1. Satisfacţia partenerului
UTCB monitorizează informaţiile despre percepţia partenerilor şi a organismelor
guvernamentale coordonatoare privind activitatea universităţii şi analizează modul în care sunt
îndeplinite cerinţele şi aşteptările acestora ca o metodă de monitorizare a performanţelor SMC.
"Vocea partenerului" este ascultată cu atenţie, aceasta constituind o sursă importantă de
informaţii utile pentru a cunoaşte cerinţele actuale, percepţia asupra calităţii proiectelor livrate
respectiv serviciilor prestate şi pentru a anticipa în viitor aşteptările acestuia.
Sursele de informaţii utilizate:
- reclamaţiile;
- chestionare de sondaje;
- rapoarte din surse media.

8.2.2. Auditul intern
UTCB planifică şi efectuează audituri interne, conform Planului de audit sau ori de câte ori
este nevoie pentru a stabili dacă SMC:
a) este conform cu documentele de planificare, cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2015
şi ale SR ISO IWA 2:2009 şi cu cerinţele SMC stabilite de UTCB;
b) este implementat şi menţinut eficace.
Este planificat un Plan de audit, care ia în considerare stadiul şi importanţa proceselor şi
domeniilor de auditat, zonele auditate precum şi rezultatele auditurilor anterioare. Selectarea
auditorilor şi conducerea auditului asigură obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de auditare.
Auditorii nu îşi auditează propria activitate.
Responsabilităţile şi cerinţele pentru planificarea şi efectuarea auditurilor interne, pentru
efectuarea de acţiuni pentru eliminarea neconformităţilor detectate şi a cauzelor acestora, pentru
efectuarea activităţilor de urmărire, pentru raportarea rezultatelor şi menţinerea înregistrărilor
sunt definite în procedura „Audituri interne” (PG-06).

8.2.3. Monitorizarea şi măsurarea proceselor
UTCB aplică metode corespunzătoare pentru monitorizarea tuturor proceselor. Aceste
metode verifică capabilitatea proceselor de a obţine rezultatele planificate. Dacă rezultatele
planificate nu sunt obţinute, se întreprind acţiuni corective pentru a asigura conformitatea
proiectului sau serviciului.
Principalele metode de măsurare si monitorizare a proceselor din UTCB sunt:
- analiza periodică a eficacitătii si eficienţei SMC efectuată de management;
- activităţile curente de verificare, analiză şi validare a activităţilor;
- verificarea prin mai multe metode a rezultatelor activităţilor;
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- utilizarea bazei de date pentru confirmarea corectitudinii rezultatelor.
Măsurarea şi monitorizarea proceselor vizează ţinerea lor sub control şi identificarea
oportunităţilor de îmbunătăţire continuă a performanţelor acestora.

8.2.4. Monitorizarea şi măsurarea produselor (proiecte şi servicii)
UTCB monitorizează, conform documentelor de planificare, caracteristicile proiectelor şi
serviciilor pentru a verifica dacă sunt satisfăcute cerinţele din specificaţii.
Controlul serviciilor se efectuează pe baza listelor de verificare, prin parcurgerea tuturor
etapelor de efectuare a serviciilor. Serviciul se consideră acceptat dacă toate etapele din lista de
verificare, aplicabile etapei de analiză, sunt abordate şi îndeplinite corespunzător.
Verificarea de amănunt şi de ansamblu se realizează de către responsabilii cu verificarea
respectivului serviciu.
Finalizarea în mod corespunzător, conform documentelor de planificare, condiţionează
eliberarea proiectelor şi livrarea serviciilor, cu excepţia cazurilor în care s-a aprobat altfel de către
o autoritate relevantă sau de către client.
În cadrul universităţii se menţin înregistrări cu privire la dovezile conformităţii cu criteriile
de acceptare şi la persoanele care autorizează eliberarea proiectelor şi serviciilor.

8.3. Controlul produsului neconform
UTCB asigură că proiectul sau serviciul care nu este conform cu cerinţele este identificat şi
controlat, pentru a preveni utilizarea sau livrarea sa neintenţionată. Modul de tratare,
responsabilităţile adecvate şi autoritatea privind controlul produsului (proiectul sau serviciul)
neconform sunt definite în procedura "Controlul produsului neconform" (PG-04).
Produsele neconforme trebuie examinate pentru a putea evalua natura neconformităţii şi
cauzele care au generat-o.
Categoria în care produsul neconform se înscrie este determinată de analiza (examinarea)
facută de comisia de tratare a neconformităţilor.
Tratarea neconformităţilor este diferită în funcţie de natura produsului neconform.
Înregistrările privind produsele neconforme sunt analizate periodic de CMC şi DCMC.
Rezultatele analizelor sunt prezentate în şedinţele efectuate de management.

8.4. Analiza datelor
UTCB stabileşte, colectează şi analizează datele necesare pentru a verifica dacă SMC este
adecvat şi eficace, în raport cu planificările făcute şi cu obiectivele şi politica privind calitatea.
Datele rezultă din monitorizările şi evaluarile efectuate asupra proceselor, proiectelor şi serviciilor
realizate precum şi din alte surse relevante.
Analiza datelor cuprinde informaţii privind:
a) satisfacţia clientului;
b) conformitatea cu cerinţele specificate privind proiectul sau serviciul;
c) caracteristicile şi tendinţele proceselor şi serviciilor, inclusiv oportunităţi pentru acţiuni
corective;
d) furnizorii de proiecte şi servicii.
Analiza datelor ajută la stabilirea cauzelor primare ale problemelor existente sau potenţiale
şi la orientarea deciziilor privind acţiunile corective şi preventive necesare pentru îmbunătăţirea
continuă a eficacităţii SMC.
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8.5. Îmbunătăţirea
8.5.1. Îmbunătăţirea continuă
Îmbunătăţirea continuă este unul din principiile de bază a managementului calităţii aplicat
de UTCB şi vizează îmbunătăţirea permanentă a performanţelor universităţii şi a calităţii
proiectelor şi serviciilor livrate.
UTCB acţionează pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii SMC prin utilizarea unor
politici ale calităţii în scopul îndeplinirii obiectivelor calităţii. Analizele periodice efectuate de
management asupra rezultatelor auditurilor, şi asupra datelor de măsurare conduc la acţiunile
corective şi preventive. Acţiunile corective pot avea ca rezultat modificarea proiectelor şi
proceselor și chiar a sistemului de management al calităţii.

8.5.2. Acţiunile corective
UTCB întreprinde acţiuni pentru a elimina cauza neconformităţilor şi pentru a preveni
reapariţia lor. Acţiunile corective întreprinse sunt adecvate efectelor neconformităţilor întâlnite.
UTCB a elaborat şi implementat procedura "Acţiuni preventive și corective (PG-09)" care
stabileşte:
a) modul de analiză a neconformităţilor (inclusiv reclamaţiile clienţilor);
b) cum se determină cauzele neconformităţilor;
c) modul de evaluare a necesităţii de a acţiona pentru ca neconformităţile să nu reapară;
d) modul de determinare şi implementare a acţiunilor necesare;
e) modul de înregistrare a rezultatelor acţiunilor întreprinse;
f) modul de analiză a acţiunilor corective întreprinse.

8.5.3. Acţiuni preventive
UTCB stabileşte acţiuni pentru a elimina cauzele potenţialelor neconformităţi şi pentru a
preveni apariţia lor. Acţiunile preventive sunt corespunzătoare efectelor problemelor potenţiale.
UTCB a elaborat şi implementat procedura " Acţiuni preventive și corective (PG-09)"care
stabilește:
a) modul de stabilire a neconformităţilor potenţiale şi a cauzelor acestora;
b)modul de evaluare a necesităţii de a acţiona pentru prevenirea apariţiei
neconformităţilor;
c) modul de stabilire şi implementare a acţiunilor necesare;
d) modul de înregistrare a rezultatelor acţiunilor întreprinse;
e) modul de analiză a acţiunilor preventive întreprinse.

9. FIŞE DE ÎNREGISTRARE
Nu sunt înregistrări ale calităţii specifice manualului calităţii.

10. DISTRIBUIRE
Prezentul Manual al calității se distribuie conform listei de difuzare.
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11. MODIFICĂRI
Orice modificare a prezentului document al SMC se face conform procedurii PG-01.

12. ANEXE
ANEXA 1 – Interacţiunea proceselor din cadrul UTCB.
ANEXA 2 – Organigrama UTCB
ANEXA 3 – Evidenţa modificărilor documentului.
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