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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezentul Regulament stabilește și detaliază modul de organizare și funcționare a Sistemului de 

Management al Calității (în continuare SMC) din Universitatea Tehnică a Moldovei având ca 

scop: 

 delimitarea clară a atribuțiilor și responsabilităților la diferite nivele structurale; 

 stabilirea limitelor de competență la fiecare nivel ierarhic; 

 stabilirea relațiilor între subdiviziunile universitare în contextul funcționării unui sistem de 

management al calității. 

2. Universitatea Tehnică a Moldovei (în continuare Universitatea) își asumă misiunea de a oferi 

generației tinere studii de calitate, prin îmbinarea educației, cercetării și inovației, care va 

contribui la edificarea unei societăți și economii durabile bazate pe cunoaștere și la formarea 

personalității studentului de tip creativ și critic. 

3. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul: 

 Codului Educației al Republicii Moldova, Legea nr. 152 din 17.07.2014; 

 Manualului calității elaborat conform cerințelor standardului ISO 9001:2015. 

 

II. POLITICA ȘI OBIECTIVELE ÎN DOMENIUL CALITĂȚII 

4. În centrul preocupărilor Universității se află interesul pentru satisfacerea cerințelor și 

așteptărilor tuturor părților interesate respectiv, clienților noștri - candidat, student, agent 

economic, cât și ale Ministerului Educației al Republicii Moldova, prin concentrarea eforturilor 

în direcția sporirii calității procesului didactic și de cercetare, dezvoltării culturii instituționale 

și manageriale și pregătirii studenților la nivelul standardelor academice internaționale și a 

necesităților mediului economico-social național, în condițiile respectării reglementărilor în 

vigoare, a folosirii optime a resurselor și a motivării corpului profesoral-didactic. 

5. Principiile care stau la baza Politicii în domeniul Calității vizează: 

 orientarea Universității și a facultăților către satisfacerea într-o măsură cât mai mare a 

cerințelor clientului, a organismelor reglementatoare și a propriului personal; 

 conformarea, în toate activitățile pe care le desfășoară, cu cerințele legale și de reglementare 

în domeniul calității și în domeniul învățământului universitar; 

 alinierea la standardele și cele mai bune practici ale activității academice din țările Uniunii 

Europene; 

 îmbunătățirea continuă a performanței, eficienței și eficacității SMC; 
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 antrenarea întregului personal didactic în direcția realizării obiectivelor calității; 

 dezvoltarea conceptului de „leadership” în contextul specific al învățământului universitar. 

6. Politica Universității în domeniul calității este elaborată cu participarea conducerii de nivel 

superior al organizației. Politica SMC este aprobată cel puțin odată pe an, când se efectuează 

Analiza de management. 

7. Politicile SMC și obiectivele se referă atât la mediul exterior al organizației (sporirea 

competitivității, sporirea satisfacției clienților, asigurarea respectării legislației în vigoare și a 

deciziilor guvernamentale etc.), precum și la mediul interior (satisfacția clientului intern, 

reducerea neconformităților interne, reducerea cauzelor care provoacă insatisfacția clienților 

etc.). Obiectivele SMC sunt documentate reieșind din Politica SMC pe baza Analizei efectuate 

de management. 

8. Obiectivul fundamental al conducerii Universității în domeniul calității îl constituie menținerea 

și dezvoltarea unui SMC bazat pe o politică, o structură organizatorică și o documentație care 

să permită planificarea, executarea, verificarea și acționarea în vederea îmbunătățirii continue a 

calității. Pentru aceasta conducerea Universității: 

 aloca resurse umane și materiale necesare funcționării SMC; 

 numește reprezentantul conducerii responsabil de funcționarea SMC; 

 analizează periodic modul de funcționare a SMC și necesitatea de îmbunătățire a acestuia. 

9. Pentru atingerea acestor obiective la Universitate se realizează următoarele activități: 

a) elaborarea și ținerea sub control a documentelor SMC (Manualul Calității și 

Procedurile de Sistem); 

b) analiza neconformităților constatate în implementarea și menținerea conformității 

SMC cu cerințele specificate și propunerea conducerii Universității a acțiunilor 

corective sau de îmbunătățire continuă; 

c) analiza eficacității SMC Universitar și a modului de finalizare a acțiunilor corective 

rezultate ca urmare a auditurilor interne și externe; 

d) instruirea personalului în domeniul calității; 

e) implicarea întregului personal în activități de menținere și îmbunătățire a SMC. 

10. Conducătorii departamentelor, la rândul lor, stabilesc obiectivele departamentelor subordonate, 

implicând în această activitate conducătorii și angajații astfel ca fiecare angajat să fie informat 

privind Politica SMC, obiectivele generale și obiectivele departamentelor. Pentru fiecare din 

obiectivele stabilite sunt trasate măsuri concrete, îndreptate spre realizarea lor, precum și 
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resursele necesare pentru atingerea obiectivului (timp, persoane responsabile, finanțe, alte 

resurse). 

11. Rectorul coordonează elaborarea și aprobă structura organizațională a Universității. 

Pentru fiecare funcție este stabilită și documentată fișa de post care include: sarcini/funcții, 

responsabilități, autoritate, interacțiunea cu alte funcții sau organizații din exterior și 

informațiile primite/transmise, înregistrări efectuate de funcția respectivă pentru a furniza 

dovezi privind activitățile desfășurate și rezultatele lor, cerințe de competență. 

 

III. ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

12. Rectorul organizează, cel puțin o dată în an, analiza SMC în colaborare cu șeful Direcției 

Management Academic și Asigurarea Calității (DMAAC) și conducătorii subdiviziunilor 

universitare. Elementele de intrare pentru analiza SMC sunt următoarele: 

 rezultatele auditurilor interne și externe referitoare la SMC, la produsele și procesele 

organizației; 

 stadiul acțiunilor corective și preventive întreprinse și eficacitatea acestora; 

 feedback-ul de la clienți și alte părți interesate, inclusiv reclamațiile, avertizările etc.; 

 situația neconformităților proceselor și a produselor; 

 rezultatul acțiunilor decise în cadrul Analizei precedente a SMC; 

 schimbările care ar putea să influențeze SMC; 

 tehnici, produse sau proceduri care pot fi utilizate în cadrul organizației pentru a 

îmbunătăți performanța și eficiența SMC. 

13. DMAAC elaborează „Raportul privind stadiul actual al SMC și gradul lui de conformitate” 

până la data adunării consacrate analizei de management (ședinței Senatului). Concluziile care 

reies din rezultatul analizei și deciziile adoptate sunt documentate în noua Politică și obiectivele 

calității. Datele de ieșire ale analizei sunt următoarele: 

 noua Politică în domeniul calității; 

 noile obiective în domeniul calității, care includ activități pentru îmbunătățirea și sporirea 

eficienței SMC, proceselor și a calității pregătirii cadrelor inginerești, calității cercetării 

științifice, precum și resursele necesare pentru desfășurarea acestor activități. 

14. Toate documentele referitoare la analizele periodice ale SMC sunt clasificate și arhivate de 

DMAAC și sunt prezentate, la necesitate, conducerii Universității. 
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15. Rectorul Universității documentează angajamentul său privind îmbunătățirea continuă a SMC 

prin: 

 lansarea și comunicarea în cadrul instituției a Politicii în domeniul calității, a importanței 

satisfacerii cerințelor clienților, a cerințelor legale și celor reglementare privind calitatea; 

 conducerea analizei efectuate de management; 

 asigurarea disponibilității resurselor. 

16. Orientarea spre client. DMAAC organizează și coordonează activitățile facultăților 

universitare privind identificarea cerințelor și așteptărilor clienților și cheamă toate 

departamentele academice la colaborare pentru a asigura realizarea obiectivelor referitoare la 

asigurarea satisfacției clienților. 

17. Comunicarea internă și externă. Universitatea a stabilit și a aprobat un sistem de informare 

internă și externă pentru a asigura o interacțiune eficientă a direcțiilor/facultăților/departa-

mentelor academice și comunicarea cu părțile externe interesate. Responsabil de comunicarea 

internă și externă este Serviciului Relații Publice și Promovarea Imaginii. Responsabilitatea 

privind gestionarea sistemului informațional de management universitar îi revine Direcției 

Tehnologia Informației și Comunicații. Informațiile transmise și recepționate de funcțiile 

manageriale sunt indicate în fișele de post și în regulamentele de organizare și funcționare a 

direcțiilor, serviciilor și subdiviziunilor universitare. 

 

IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SMC 

18. SMC este administrat la fiecare nivel al instituției de către managerul nivelului respectiv 

(universitate – rector, facultate – decan, departament academic – șef de departament etc.) 

19. Principalele elemente ale structurii organizatorice a SMC din Universitate sunt: 

 Consiliul de Administrație – la nivel de universitate, 

 Comisia de Management al Calității – la nivel de facultate; 

 Colectivul calității – la nivel de departament academic. 

20. În vederea menținerii funcționalității și monitorizarea continuă a eficacității SMC implementat 

la nivel de universitate funcționează Direcția de Management Academic și Asigurarea Calității. 

21. Organul suprem de conducere a universității – Senatul prevede în structura sa o comisie 

separată de Educație și Asigurare a Calității (CEAC). 
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Figura 4.1 Structura Sistemului de Management al Calității în Universitate 

 

V. RESPONSABILITĂȚI ȘI AUTORITĂȚI PRIVIND SMC 

22. La nivel de universitate responsabilitățile privind SMC sunt următoarele: 

a) SMC la nivelul universității este condus de rector căruia i se impun următoarele sarcini și 

responsabilități administrative: 

 stabilirea politicii și obiectivelor în domeniul calității și corelarea acestora cu politicile de 

marketing, de personal, de asigurare a resurselor, materiale și financiare; 

 asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare realizării obiectivelor în 

domeniul calității; 

 asigurarea conformității calității serviciului prestat cu specificațiile; 

 implementarea, certificarea și îmbunătățirea continuă a SMC. 
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b) prorectorii conduc și răspund de menținerea, dezvoltarea și îmbunătățirea SMC implementat 

la Universitate în domeniile pentru care sunt responsabili. Ei urmăresc utilizarea resurselor 

aferente în aceste domenii; 

c) șeful DMAAC este reprezentantul rectorului pentru SMC, numit de acesta. Are 

responsabilitate și autoritate privind menținerea, dezvoltarea și îmbunătățirea SMC la nivel 

de universitate; asigură că procesele necesare SMC să fie stabilite, proiectate, implementate 

și menținute prin: 

 asigurarea promovării în cadrul organizației a conștientizării cerințelor clientului, 

cerințelor legale și de reglementare; 

 asigurarea instruirii și educației corespunzătoare a angajaților în ceea ce privește 

calitatea; 

 raportarea managementului de la cel mai înalt nivel despre funcționarea SMC și despre 

orice necesitate de îmbunătățire; 

 menținerea legăturii cu părțile externe în aspecte referitoare la SMC; 

 conducerea generală a DMAAC; 

 pregătirea și analiza Planului anual al Calității; 

 gestionarea documentelor SMC; 

 sprijinul conducerii Universității în elaborarea politicii și a obiectivelor referitoare la 

calitate; 

 asigurarea implementării politicii și a obiectivelor referitoare la calitate, declarate de 

conducerea Universității; 

 coordonarea activităților de elaborare și ținere sub control a documentelor SMC 

(Manualul calității și procedurile SMC); 

 coordonarea activităților de analiză a neconformităților constatate în implementarea și 

menținerea conformității SMC cu cerințele specificate și propunerea conducerii 

Universității a acțiunilor corective sau de îmbunătățire care se impun; 

 coordonarea analizei efectuate de conducere cu privire la eficacitatea SMC al 

Universității și modului de finalizare a acțiunilor corective rezultate ca urmare a 

auditurilor interne, analizelor efectuate de Biroul Senatului și a auditurilor externe; 

 coordonarea auditurilor interne ale SMC al Universității; 

 coordonarea activităților de instruire a personalului în domeniul calității; 

 desfășurarea activităților necesare în vederea certificării conformității SMC al 

Universității cu cerințele stabilite; 
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 menținerea legăturii cu Organismul de Certificare, informarea Organismului de 

Certificare referitor la orice schimbare care intervine în cadrul SMC al Universității; 

 întreprinderea măsurilor pentru desfășurarea organizată a auditurilor externe; 

 stabilirea corecțiilor, acțiunilor corective și/sau preventive pentru înlăturarea 

neconformităților depistate la auditul extern și coordonarea implementării lor; 

 colaborarea cu toate structurile academice și administrative ale Universității în vederea 

îmbunătățirii continue a SMC; 

 prezentarea periodică rectorului și Biroului Senatului a rapoartelor asupra stadiului 

SMC, informând despre principalele probleme și posibilele soluții; 

 participarea la instruirile de specialitate prevăzute în planul de instruire al Universității; 

 atribuirea responsabilităților ce decurg din respectarea legilor în vigoare, a 

reglementarilor interne din Universitate și a atribuțiilor postului; 

 atribuirea responsabilităților privind activitatea personalului din subordine. 

d) Consiliul de Administrație (CA) este un organism colectiv de lucru al Universității care 

identifică, analizează și propune soluții și decizii care privesc SMC. CA este prezidat de 

rector, asistat de șeful DMAAC. Competența Consiliului de Administrație este stabilită de 

rector. La reuniunile CA pot fi invitate persoane care reprezintă mediul socio-economic de 

inserție al Universității; 

e) DMAAC constituie o structură funcțională de suport pentru SMC la nivel de Universitate cu 

resurse umane minimale necesare proiectării, implementării, menținerii, dezvoltării și 

îmbunătățirii SMC. DMAAC își elaborează propriul regulament de organizare și 

funcționare; 

f) comisia Educație și Asigurare a Calității (CEAC) din componența Senatului Universității 

constituie o structură de suport al Senatului pentru SMC care analizează și elaborează 

propuneri de regulamente asociate domeniului de competență, efectuează analize și prezintă 

rapoarte Senatului Universitar; 

g) corpul de auditori interni (CAI), constituie un grup de persoane provenite din facultăți și 

servicii funcționale, care dispun de o instruire adecvată și au ca parte a sarcinilor de serviciu 

participarea la activitățile de evaluare/auditare internă. 

23. La nivel de facultate, responsabilitățile privind SMC sunt următoarele: 

a) SMC la nivelul facultății este condus de decan care implementează strategia, politica, 

obiectivele și prioritățile Universității în domeniul calității urmărind cunoașterea și aplicarea 

în facultate atât a aspectelor generale cât și a celor specifice, prin: 



 

Regulament 

privind Sistemul de Management al Calității în 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

Cod: REG-0-SMC 

Ediţia 1 

Revizia 1 

 

9 

 

 conducerea generală a facultății; 

 activități realizate în numele facultății, reprezentând-o atât în cadrul Universității, cât și 

în relațiile cu alte persoane juridice și fizice; 

 conducerea ședințelor Consiliului Facultății, Biroului Consiliului Facultății și asigurarea 

îndeplinirii hotărârilor adoptate; 

 organizarea, coordonarea și controlul realizării procesului de studii și de cercetare 

științifică în cadrul facultății; 

 coordonarea procesului de selectare și completare a statelor cu cadre didactice, 

științifice și auxiliare; 

 aprobarea planurilor individuale de lucru ale conducătorilor subdiviziunilor structurale 

ale facultății; 

 dirijarea și controlul mișcării contingentului de studenți în cadrul facultății; 

 dirijarea proceselor de acordare a burselor studenților, de repartizare a locurilor în 

căminele studențești; 

 activități în calitate de membru al Comisiilor Examenului de licență/susținere a tezelor 

de master și de admitere ale Universității; 

 propunerea rectorului pentru desemnare sau destituire din post a candidaturilor de 

prodecani; 

 determinarea și repartizarea funcțiilor, drepturilor și responsabilităților între prodecani; 

 semnarea acordurilor încheiate cu alte facultăți, a carnetelor de note, a diplomelor și 

certificatelor; 

 prezentarea anuală Consiliului Facultății a raportului cu privire la activitatea didactico-

științifică și educațională a facultății; 

 implementarea și îmbunătățirea SMC în activitățile pe care le conduce și asigurarea 

disponibilității resurselor în acest sens; 

 asigurarea indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor calității stabilite pentru 

activitatea pe care o conduce; 

 urmărirea respectării cerințelor legale și a reglementărilor în domeniul protecției muncii, 

protecției mediului și altor reglementări în vigoare; 

 asigurarea conformității lucrărilor predate cu condițiile specificate în contract și 

aplicarea autorității de a opri lucrările neconforme; 

 analiza cauzelor lucrărilor neconforme, a reclamațiilor. 
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b) președintele Comisiei de Management al Calității (CMC) este reprezentantul decanului 

pentru SMC, investit cu responsabilitate și autoritate privind proiectarea, menținerea și 

îmbunătățirea SMC la nivel de facultate. Președintele CMC poate fi unul dintre prodecani 

sau un alt cadru didactic al facultății numit de decan și confirmat de Consiliul Facultății. 

Președintelui CMC îi revin următoarele responsabilități și atribuții: 

 participă la activitatea de proiectare, documentare, implementare, menținere și 

îmbunătățire a SMC; 

 verifică documentele SMC; 

 participă la elaborarea documentelor SMC; 

 coordonează activitatea de instruire și evaluare a personalului în domeniul 

managementului calității; 

 elaborează programele de instruire și urmărește eficacitatea acestora; 

 asigură actualizarea documentelor SMC; 

 participă la actualizarea structurii organizatorice a SMC; 

 participă la analiza, evaluarea și actualizarea programului strategic de dezvoltare a 

facultății și la analiza și evaluarea eficienței rezultatelor programelor de acțiuni 

preventive/corective; 

 coordonează și participă la activitatea de audituri ale calității și mediului; 

 participă la activitatea de analiză a cauzelor neconformităților; 

 participă la analiza sesizărilor și a reclamațiilor; 

 participă la elaborarea programului de acțiuni corective/preventive; 

 asigură corelarea indicatorilor de performanță la nivelul organizației cu cei stabiliți 

pentru fiecare activitate desfășurată; 

 răspunde de proiectarea, documentarea și actualizarea SMC; 

 răspunde de raportarea către șeful DMAAC despre funcționarea sistemului; 

 răspunde de managementul calității și informează despre orice necesitate de 

îmbunătățire a acestuia; 

 răspunde de conștientizarea personalului privind Politica în domeniul Calității; 

 răspunde de coordonarea și realizarea programului de audituri interne. 

c) Comisia de Management al Calității (CMC) este un organism de lucru având la nivelul 

facultății un rol similar cu cel jucat de CA la nivelul Universității. Ea este numită și prezidată 

de decan, asistat de președintele CMC. 

24. La nivel de departament academic, responsabilitățile privind SMC sunt: 
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a) la nivel de departament academic, șeful de departament are autoritatea și responsabilitatea 

privind calitatea tuturor proceselor derulate în cadrul acesteia (învățământ, cercetare, 

organizare și relații externe) prin: 

 acțiuni în numele departamentului, reprezentându-l atât în cadrul facultății, 

Universității, cât și în relațiile cu alte persoane juridice și fizice; 

 înfăptuirea conducerii generale a departamentului; 

 elaborarea planului anual de lucru al departamentului, care cuprinde activități didactice, 

didactico-metodice, de cercetare, instructiv-educaționale etc.; 

 organizarea și conducerea ședințelor departamentului, asigurând îndeplinirea hotărârilor 

adoptate; 

 repartizarea funcțiilor între colaboratorii departamentului și verificarea îndeplinirii 

acestora; 

 participarea la elaborarea planurilor de învățământ; 

 propunerea planurilor de învățământ și programelor pentru cursurile aprofundate; 

 elaborarea la începutul fiecărui an universitar a planului de lucru al departamentului și 

prezentarea acestuia spre aprobare Consiliului facultății; 

 calculul și distribuirea volumului anual de lucru între membrii departamentului, ținând 

cont de normele didactice stabilite pentru fiecare categorie de angajați; 

 aprobarea planurilor individuale de lucru ale colaboratorilor departamentului; 

 vizarea programelor de învățământ la unitățile de curs/modulele departamentului și 

prezentarea acestora spre examinare Consiliului facultății; 

 organizarea, coordonarea și controlul realizării procesului de studii la unitățile de 

curs/modulele departamentului în conformitate cu planurile de învățământ; 

 organizarea pregătirii cadrelor științifice, examinarea tezelor de doctorat prezentate 

către susținere de membrii departamentului, precum și lucrările competitorilor din alte 

instituții de învățământ superior; 

 monitorizarea procesului de realizare a planului de investigații științifice; 

 asigurarea realizării concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante ale 

departamentului; 

 pregătirea și prezentarea anuală a dării de seamă privind activitatea didactico-metodică, 

științifică și educativă a departamentului Consiliului facultății; 

 menținerea, dezvoltarea și îmbunătățirea SMC în activitățile pe care le conduce și 

asigurarea disponibilității resurselor în acest sens; 
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 realizarea indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor calității stabilite pentru 

activitatea pe care o conduce; 

 urmărirea respectării cerințelor legale și a reglementărilor în domeniul securității și 

sănătății în muncă, protecției mediului și altor reglementari în vigoare; 

 asigurarea conformității lucrărilor predate cu condițiile specificate în contract și 

aplicarea autorității de a opri lucrările neconforme; 

 analiza cauzelor lucrărilor neconforme, a reclamațiilor. 

b) șeful de departament numește unul din locțiitori ca responsabil pentru calitate. Acesta 

urmărește la nivelul departamentului atingerea obiectivelor generale și specifice privind 

calitatea, instruirea personalului, planificarea și desfășurarea evaluărilor/auditurilor interne și 

a evaluărilor individuale; 

c) șeful de departament poate numi, dacă consideră necesar, câte un responsabil pentru calitate 

pentru fiecare program de studiu administrat de subdiviziunea pe care o conduce. Acesta 

răspunde de calitatea întregului proces de învățământ din cadrul programului de studiu. 

25. La nivel de administrație, responsabilitatea și autoritatea SMC aparține șefilor de direcții și 

servicii. 

26. Atribuțiile șefului DMAAC sunt precizate în Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

Direcției Management Academic și Asigurarea Calității la Universitatea Tehnică a Moldovei. 

 

VI. FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

27. Consiliul de Administrație este organism consultativ al Senatului în domeniul calității. 

Consiliul de Administrație este prezidat de rector și condus operativ de 1 - 2 copreședinți. 

Consiliul de Administrație își desemnează un secretar executiv. 

28. Hotărârile în Consiliul de Administrație se iau pe baza votului deschis cu majoritate simplă, în 

prezenta a cel puțin 2/3 din membri. Rectorul poate convoca Consiliul de Administrație ori de 

cate ori sunt de rezolvat probleme specifice. 

29. Consiliul de Administrație își elaborează propriul regulament de organizare și funcționare. 

 

VII. FUNCȚIONAREA COMISIILOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

30. CMC sunt structuri permanente ale Consiliilor Facultăților, formate în scopul coordonării, 

controlului și analizei activităților de asigurare și menținere a calității studiilor la facultate. 
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31. CMC sunt conduse de președinți și sunt constituite din cadre didactice cu performanțe 

deosebite și studenți cu reușită înaltă la învățătură ce se bucură de popularitate în rândurile 

colegilor. 

32. Președintele CMC este numit în funcție de decanul facultății, pe o perioadă de cinci ani, cu 

posibilitatea prelungirii termenului de ocupare a postului. 

33. CMC este constituită din câte un reprezentant de la fiecare departament academic și doi 

studenți ai facultății. Reprezentanții departamentelor sunt aleși la ședințele acestora pe o 

perioadă de cinci ani, iar reprezentanții studenților sunt aleși în cadrul adunărilor studențești, pe 

o perioadă de un an. Componența CMC este aprobată la Consiliului facultății. 

34. Se recomandă ca președintele și membrii CMC, reprezentanți ai departamentelor să nu 

îndeplinească funcții de conducere în cadrul facultății, iar studenții nu trebuie să fie membri ai 

Consiliului facultății, Senatului Universității sau Consiliului de Administrație. 

35. CMC are responsabilitatea și autoritatea de a aplica politica Universității în domeniul asigurării 

calității învățământului, conform strategiei manageriale adoptate de Senat, la facultate și 

departamente academice prin: 

 Menținerea, dezvoltarea și îmbunătățirea continua a SMC, implementat în Universitate 

conform cerințelor standardului internațional ISO 9000 și reglementărilor ministeriale; 

 promovarea la facultățile și departamentele academice ale Universității a culturii calității 

și a principiului orientării către clienți, satisfacerii depline a cerințelor și așteptărilor 

acestora; 

 asigurarea procesului de elaborare, editare, actualizare și ținere sub control a 

documentelor SMC; 

 examinarea periodică a conformității SMC implementat în Universitate cu cerințele 

standardului de referință, recomandarea măsurilor pentru îmbunătățirea continuă a 

acestuia, supravegherea aplicării acțiunilor corective și preventive stabilite după 

efectuarea auditurilor interne și/sau externe de supraveghere; 

 elaborarea și editarea pachetului informațional ECTS; 

 monitorizarea și supravegherea mecanismului de utilizare corectă a instrumentelor și 

documentelor sistemului de învățământ bazat pe credite transferabile (ECTS); 

 elaborarea documentelor destinate analizei efectuate de conducerea 

Universității/facultății, asigurarea înregistrărilor necesare și urmărirea realizării în 

termenele stabilite a acțiunilor corective și preventive; 
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 efectuarea analizei de compatibilitate a planurilor și programelor de învățământ cu 

cerințele pieței muncii și/sau solicitărilor clienților Universității, elaborând propuneri de 

îmbunătățire a acestora; 

 stabilirea politicii editoriale a facultății, urmărind realizarea acesteia; 

 efectuarea analizei activității metodico-didactice a angajaților facultății și a lucrărilor 

elaborate de acestea, eliberând avize în cazul participării acestora la concursurile de 

ocupare a postului sau în cazuri similare, la solicitare. 

36. CMC se reunește semestrial, sau ori de câte ori e nevoie la convocarea președintelui CMC. 

Comisia este legal constituita daca sunt prezenți doua treimi din numărul membrilor. 

Ședințele Comisiei se anunță cu cel puțin 5 zile înainte de data reuniunii; la anunțarea ședinței 

se va prezenta și Ordinea de zi a ședinței. 

37. La ședințele comisiei pot asista și invitați, cu aprobarea președintelui CMC; prezența acestora 

este limitată la punctele de pe ordinea de zi pentru care sunt invitați. 

38. În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia adopta hotărâri proprii; hotărârile se iau cu majoritatea 

membrilor prezenți, daca numărul acestora reprezintă 2/3 din totalul membrilor; hotărârile se 

consemnează în procesul-verbal de ședință care este semnat de președintele CMC și secretar; 

copiile și extrasele acestora se eliberează numai cu aprobarea președintelui CMC. 

 

VIII. DISPOZIȚII FINALE 

39. Documentele SMC sunt gestionate de Direcția Management Academic și Asigurarea Calității. 

40. Aprobarea prezentului Regulament intră în atribuția Senatului Universității, prin vot deschis cu 

majoritate simplă. 

41. Modificarea prezentului Regulament este de competența Senatului Universității. 

42. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senatul Universitar. 


