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Declaraţia Rectorului privind politica în domeniul calităţii

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti este o instituţie de
învăţământ superior privată, de utilitate publică, a cărei misiune este de a forma
specialişti în domeniul ştiinţelor economice, social – politice şi juridice.
Pentru realizarea acestei misiuni la nivelul cerinţelor actuale ale societăţii,
ca rector al universităţii, îmi exprim angajamentul privind adoptarea,
implementarea şi îmbunătăţirea continuă a propriului sistem de management al
calităţii. Acest sistem urmăreşte orientarea spre performanţă a întregii activităţi
universitare, pentru a răspunde astfel cerinţelor tuturor categoriilor de
beneficiari (direcţi şi indirecţi) cât şi aşteptărilor partenerilor şi a altor părţi
interesate.
Politica noastră referitoare la calitate se axează pe îmbunătăţirea continuă
a tot ceea ce întreprindem, prin promovarea spiritului de creativitate şi
responsabilizarea fiecărui salariat în realizarea misiunii sale. Priorităţile noastre
vor fi: beneficiarii, resursele, cercetarea ştiinţifică, comunicarea.
Acţiunile pe care le vom întreprinde în acest scop vizează următoarele:
➢ Elaborarea şi organizarea programelor de studii în concordanţă cu
standardele de calitate;
➢ Implementarea de proceduri la nivel instituţional pentru monitorizarea
şi autoevaluarea rezultatelor, bazate pe standarde şi indicatori de
performanţă;
➢ Îmbunătăţirea continuă a calităţii în educaţie prin analiza periodică a
programelor de studii şi a rezultatelor acestora;
➢ Asigurarea resurselor umane şi financiare corespunzătoare
programelor de studii oferite;
➢ Asigurarea calităţii corpului profesoral şi evaluarea periodică a
cunoştinţelor de specialitate, a aptitudinilor didactice, a potenţialului
de cercetare ştiinţifică şi a deontologiei profesionale a acestora;
➢ Asigurarea flexiblităţii programelor de studii pentru a le adapta la
cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii;
➢ Desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică în concordanţă cu
nevoile şi aşteptările ştiinţei şi tehnicii actuale.

Rector,
Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu
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1. INTRODUCERE
1.1. Scop/ Domeniu de aplicare
➢ Sistemul de management al calităţii implementat şi descris în prezentul Cod de Asigurare al
Calităţii, asigură realizarea strategiei şi obiectivelor UCB în domeniul calităţii.
➢ Prin sistemul de management al calităţii adoptat, UCB urmăreşte generarea, dezvoltarea
si consolidarea încrederii beneficiarilor actuali şi potenţiali, precum şi a fiecărei părţi
interesate, în calitatea organizaţiei şi a serviciilor prestate de aceasta.
➢ SMC adoptat şi implementat acoperă cerinţele standardului SR EN ISO 9001/2001 şi se
aplică activităţilor didactice, de cercetare şi de prestări servicii desfăşurate in UCB.

1.2. Documente de referinţă şi acte normative
1. SR EN ISO 9000/2001 - Sisteme de management al calităţii. Principii
fundamentale şi vocabular.
2. SR EN ISO 9001/2001 - Sisteme de management al calităţii – Cerinţe.
3. SR EN ISO 9004/2001- Sisteme de management al calităţii - Linii directoare
pentru îmbunătăţirea performanţelor.
4. SR-ISO 10013/1997 - Ghid pentru elaborarea Codul de Asigurare a calităţii.
5. Legea educaţiei - Legea nr. 1/2011.
6. Carta UCB.

1.3. Terminologie
➢ Politica în domeniul calităţii - 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.
➢ Sistem de management al calităţii - sistem prin care se orientează şi se controlează o
organizaţie în ceea ce priveşte calitatea.
➢ Cerinţă - nevoie sau aşteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie.
➢ Calitate - măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci ale unui produs îndeplineşte
cerinţele.
➢ Asigurarea calităţii - ansamblul activităţilor planificate şi sistematice implementate în
cadrul sistemului calităţii şi demonstrate atât cât este necesar, pentru furnizarea încrederii că
cerinţele referitoare la calitate vor fi satisfăcute.
➢ Controlul calităţii - tehnici utilizate pentru satisfacerea condiţiilor referitoare la calitate.
➢ Acţiune corectivă - acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi,
defecte sau alte situaţii nedorite identificate, cu scopul prevenirii repetării acestora.
➢ Acţiune preventivă - acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi,
defecte, sau alte situaţii nedorite posibile, cu scopul prevenirii apariţiei acestora.
➢ Îmbunătăţirea calităţii - parte a managementului calităţii, concentrată pe creşterea
abilităţii de a îndeplini cerinţe ale calităţii.
➢ Neconformitate - nesatisfacerea unei condiţii specificate în legătură cu calitatea.
➢ Trasabilitate - aptitudinea de regăsire a istoricului utilizării sau localizării unui produs sau
a unor produse similare prin mijloace de identificare înregistrabile.
➢ Înregistrare - document prin care se declară rezultatele obţinute sau furnizează dovezi ale
activităţilor realizate.
➢ Facultate - unitatea funcţională de bază a Universităţii, care are în componenţă una sau
mai multe programe de studiu. Facultatea se individualizează prin condiţiile de admitere si
de absolvire, prin programe de studiu şi durata studiilor. Facultatea cuprinde: personal
didactic titular, studenţi, cercetători ştiinţifici şi personal didactic auxiliar şi nedidactic.
Facultatea este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul Cartei Universitare, al
regulamentelor Universităţii şi al propriilor regulamente. Facultatea este condusă de
Consiliul facultăţii, prezidat de Decan, şi îşi elaborează propriul regulament prin care îşi
asigură desfăşurarea studiilor şi a cercetării ştiinţifice.
➢ Departament - unitate academică funcţională a Universităţii, care asigură producerea,
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transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate.
Departamentul cuprinde personal didactic dintr-o disciplină sau o familie de discipline.
Departamentul este condus de Consiliul Departamentului este format din 5-7 membri, în
funcţie de numărul membrilor din departament, aleşi prin votul universal, direct şi secret al
tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare. Conducerea operativă a departamentului
revine Directorului de Departament.
Centrul de cercetare – structură care are ca obiectiv principal activitatea de cercetare
ştiinţifică. Centrele de cercetare se dezvoltă şi funcţionează în regim de autofinanţare.
Laboratorul - structura în facultăţii, care are în dotare instalaţii şi echipamente dedicate
unui program formativ şi/sau de cercetare ştiinţifică.
Plan de învăţământ (curricula) - ansamblul activităţilor programate de instruire şi evaluare
reunite într-o concepţie unitară din punct de vedere al conţinutului şi al desfăşurării lor în
timp, în vederea formării unui specialist cu diplomă recunoscută. El are două componente
definitorii: (1) componenta formativă, care priveşte modul de distribuire a cunoştinţelor
(disciplina, pachete de discipline, module, programe de studiu); (2) componenta temporală
din punct de vedere al modului de planificare în timp a procesului deformare (săptămână,
semestru, ciclu, perioadă totală de formare).
Calitatea educaţiei - ansamblu de caracteristici ale unui program de studiu sau ale
furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor direcţi (studenţi sau
persoane adulte cuprinse într-o formă de educaţie permanentă) şi indirecţi (angajatorii,
angajaţii, familiile beneficiarilor direcţi, societatea în general) de servicii de educaţie,
precum şi cerinţele standardelor de calitate
Produsul universităţii este competenţa şi cunoaşterea, produse intangibile, furnizate
societăţii sub următoarele forme:
• Pregătirea de specialişti în domenii specifice, transfer de competenţe prin intermediul absolvenţilor;
• Cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată, consultanţă, expertiză - lărgirea orizontului
cunoaşterii umane, transfer de competenţă către organizaţii ale mediului socio-economic,
în scopul generării noului şi creşterea competitivităţii acestora;
• Implicarea membrilor comunităţii academice în viaţa societăţii - transfer de competenţă realizat
prin implicarea directă în organisme ale comunităţii locale, regionale, naţionale şi internaţionale.

1.4. Abrevieri
CEAC- Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivel de universitate
DMCU - Departamentul de managementul calităţii pe universitate
MC – Codul de Asigurare a Calităţii
RMC - Reprezentantul managementului pentru calitate
MENCS - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
PS - procedura de sistem
PO - procedura operaţională
SMC - Sistemul de Management al Calităţii
UCB - Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti

1.5. Administrarea Codului de Asigurare a Calităţii
MC este un document revizuit periodic şi ori de câte ori necesităţile o impun (schimbări
de legislaţie, în structura organizaţiei, îmbunătăţiri, cerinţe ale principalilor beneficiari etc.).
Ediţiile şi reviziile MC sunt întocmite de DMCU, avizate de către CEAC şi sunt
aprobate de Senatul UCB.
Difuzarea MC se face în mod controlat de către RMC care păstrează originalul şi o copie
de lucru. În UCB sunt distribuite numai copii controlate, iar difuzarea acestuia în afara
universităţii se face cu aprobarea Rectorului.
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2. PREZENTAREA UNIVERSITĂŢII
2.1. Forma juridică şi istoricul UCB
2.1.1. Statutul juridic al UCB
UCB este o instituţie privată de utilitate publică, de învăţământ superior şi de cercetare
ştiinţifică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice. Structura UCB cuprinde facultăţi, departamente, centre de cercetare, asociaţii
profesionale, culturale şi sportive, cu infrastructura aferenta, inclusă în campusul universitar. UCB a
aderat la Magna Charta a Universităţilor Europene de la Bolognia, Italia. Carta UCB este
documentul de baza care stabileşte rolul, principiile academice, obiectivele, structura şi organizarea
universităţii.
2.1.2. Istoricul UCB
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti este o instituţie de învăţământ
superior privată de utilitate publică cu o bogată tradiţie şi rezultate meritorii în învăţământul
superior românesc.
UCB a fost înfiinţată în anul 1991 şi a fost acreditată în anul 2002 prin legea 242.
Pe lângă învăţământul superior de nivel licenţă, la forma de învăţământ zi şi frecvenţă
redusă, în cadrul UCB se desfăşoară cursuri de masterat şi cursuri de pregătire a personalului
didactic.

2.2.Misiune şi obiective
2.2.1. Misiune
Principalele misiuni ale UCB sunt:
➢ Misiunea didactică, constând în pregătirea de specialişti cu studii superioare, prin
toate formele de învăţământ universitar şi postuniversitar prevăzute de lege, în domeniile ;i
programele de studiu pentru care este legal autorizată sau acreditată;
➢ Misiunea de cercetare ştiinţifică, constând în organizarea şi desfăşurarea în condiţii
legale a activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, proiectare, consultanţă,
expertiză, servicii;
➢ Misiunea civică şi culturală, constând în organizarea vieţii culturale, artistice şi
sportive din spaţiul universitar pentru ca UCB să dobândească, pe lângă statutul de centru de
pregătire profesională şi de cercetare ştiinţifică şi atributele de principal centru de educaţie,
civilizaţie şi cultură al comunităţii socio-economice din zona în care îşi desfăşoară activitatea.
2.2.2. Obiective
Principalele obiective ale UCB în DOMENIUL ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE sunt:
➢ Formarea de cadre cu pregătire superioară în diferite domenii ale cunoaşterii şi
activităţii practice potrivit programelor de studiu ale Universităţii şi a cerinţelor de pe piaţa
forţei de muncă superior calificate;
➢ Dobândirea de cunoştinţe ştiinţifice, economice şi umaniste, integrate într-un sistem
operaţional care să asigure competenţa profesională şi socială, însuşirea de metode, deprinderi
şi capacităţi care să permită autoinstruirea pe parcursul întregii vieţi;
➢ Perfecţionarea continuă a structurilor de conducere şi execuţie ale Universităţii, la
toate nivelurile, a domeniilor şi programelor de studiu, planurilor de învăţământ, fişelor
disciplinelor, metodelor didactice ş.a. în vederea alinierii la standardele europene şi mondiale,
inclusiv principiile şi recomandările cuprinse în Declaraţia de la Bologna (modificată şi
completată ulterior).
➢ Dezvoltarea şi modernizarea unităţilor de cercetare, asistenţă tehnică şi
microproducţie, a bazelor didactice şi experimentale, a laboratoarelor ş.a., în scopul de a sprijini
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desfăşurarea procesului de învăţământ şi de a mări eficienţă formativ creativă a acestui proces;
➢ Dezvoltarea, diversificarea şi valorificarea preocupărilor legate de informatizarea
procesului de învăţământ;
➢ Dezvoltarea învăţământului cu frecvenţă redusă;
➢ Realizarea unui centru puternic de perfecţionare, formare continuă şi reconversie;
➢ Aprecierea, selecţionarea şi promovarea cadrelor didactice se face pe baza evaluării
prestaţiei didactice şi ştiinţifice în concordanţă cu normele şi uzanţele existente la nivel naţional
şi internaţional. Creşterea gradului de acoperire cu cadre didactice titulare a posturilor din statul
de funcţiuni. Promovarea cadrelor didactice şi ocuparea posturilor vacante din statele de
funcţiuni se face prin concurs, cu respectarea legii. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor
de promovare sau angajare a cadrelor didactice se reglementează printr-o procedură aprobată
de Senatul Universităţii;
➢ Perfecţionarea cadrelor didactice şi de cercetare prin doctorat, stagii dedocumentare
şi schimburi de experienţă la alte unităţi de învăţământ superior din ţară şi străinătate, studii
avansate şi de aprofundare în cadrul programelor interne aprobate de MENCS, programelor
iniţiate de Centrul European de Învăţământ Superior, Consiliul Europeietc.;
➢ Stimularea şi valorificarea aptitudinilor profesionale ale studenţilor, acordându-se
o grijă deosebită valorilor de vârf. Completarea, dezvoltarea şi perfecţionarea pregătirii
profesionale a absolvenţilor învăţământului universitar prin studii de masterat;
➢ Cunoaşterea realităţilor şi tendinţelor din învăţământul superior european şi
mondial prin extinderea participării membrilor comunităţii universitare la programele de
mobilităţi şi alte programe internaţionale.
Principalele obiective ale UCB în DOMENIUL ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE sunt:
➢ Îmbogăţirea şi dezvoltarea patrimoniului cunoaşterii universale prin cercetarea
ştiinţifică a cadrelor didactice şi a personalului de cercetare;
➢ Participarea la programe naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică cu
caracter fundamental şi aplicativ; difuzarea şi valorificarea rezultatelor ştiinţifice ale acestei
participări conform legii;
➢ Încurajarea şi stimularea activităţilor de cercetare ştiinţifică, de proiectare, expertiză
şi consultanţă, finanţate prin mijloace extrabugetare (contracte încheiate cu agenţi economici şi
cu alte instituţii şi organisme din ţară şi străinătate);
➢ Organizarea de colective de cercetare multi- şi interdisciplinare, pentru rezolvarea
unor probleme complexe care necesită contribuţia unor specialişti din domenii diferite;
➢ Atragerea în activitatea de cercetare ştiinţifică şi cointeresarea materială şi morală
a studenţilor care dovedesc aptitudini pentru cercetarea ştiinţifică, în vederea formării şi
recrutării viitoarelor promoţii de cercetători;
➢ Afirmarea şi popularizarea performanţelor ştiinţifice şi de creativitate ale
membrilor comunităţii universitare, pe plan naţional şi internaţional;
➢ Formarea unor centre de excelenţa puternice precum şi a unor laboratoare de
cercetare acreditate în domeniile specifice programelor de studiu din UCB;
Principalele obiective ale UCB în DOMENIUL CIVIC şi CULTURAL sunt:
➢ Educarea studenţilor în spiritul cunoaşterii şi preţuirii patrimoniului culturii
naţionale şi universale, al menţinerii şi îmbogăţirii tradiţiilor culturale;
➢ Organizarea de activităţi cultural-educative care să confere Universităţii statutul
de principal centru de civilizaţie şi cultură al zonei;
➢ Educarea membrilor comunităţii universitare în spiritul respectării drepturilor
omului şi participării active la protecţia vieţii şi a mediului înconjurător;
➢ Instruirea studenţilor în vederea cunoaşterii legislaţiei, însuşirii sistemelor
organizaţionale, drepturilor şi obligaţiilor în calitate de cetăţeni ai UE.
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Principalele obiective ale UCB în DOMENIUL COOPERARII INTERUNIVERSITARE sunt:
➢ Participarea la cooperarea interuniversitară, pe plan intern şi extern, prin schimburi
de cadre didactice, studenţi, materiale de învăţământ etc.;
➢ Cunoaşterea activităţilor şi performanţelor altor universităţi şi institute de cercetare
prin participarea la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, colocvii, mese rotunde, conferinţe etc.;
➢ Realizarea de activităţi didactice, de cercetare, formare continuă şi altele în cadrul
consorţiilor universitare pe diferite domenii de activitate;
➢ Realizarea în cooperare a unor programe de învăţământ şi cercetare;
➢ Realizarea unor colaborări ample pe bază de protocoale bilaterale sau multilaterale
cu universităţi din ţară şi/sau străinătate;
➢ Participarea universităţii la acţiunile şi programele realizate de către organizaţii
universitare mondiale, europene sau regionale;
➢ Dezvoltarea legăturilor cu biblioteci academice din ţară şi străinătate, prin afilierea
la diverse asociaţii profesionale naţionale sau internaţionale;
Privitor la DEONTOLOGIA ACADEMICA, UCB are următoarele obiective:
➢ Asumarea responsabilităţii privind îndeplinirea tuturor obligaţiilor care rezultă din poziţia
profesională şi din funcţia administrativă pe care membrii comunităţii universitare le ocupă;
➢ Promovarea transparenţei în circulaţia informaţiilor semnificative, luarea deciziilor de
către organismele abilitate în plenul lor, comunicarea în timp real a deciziilor adoptate;
➢ Promovarea autoexigenţei tuturor membrilor comunităţii universitare, privind atât
calitatea prestaţiei profesionale cât şi demnitatea personală;
➢ Corelarea exigenţei faţa de ceilalţi cu autoexigenţa, indiferent de poziţia şi funcţia
deţinute în structura comunităţii universitare;
➢ Descurajarea şi eliminarea tuturor formelor de corupţie, în toate sferele de activitate şi
relaţiile cu ceilalţi membrii ai comunităţii universitare sau cu persoane din afara ei;
➢ Păstrarea tuturor bunurilor din patrimoniul Universităţii, ca valori ce aparţin nu
numai generaţiilor actuale, ci şi celor viitoare;
➢ Dezvoltarea orizontului de cunoaştere a membrilor comunităţii universitare prin
însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale;
➢ Formarea studenţilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale omului, al demnităţii şi toleranţei;
➢ Instaurarea unei democraţii participative, care să permită pluralismul de opinii, iniţiativa
şi comunicarea între membrii comunităţii universitare, inclusiv participarea cadrelor didactice,
cercetătorilor, studenţilor şi celorlalţi salariaţi la perfecţionarea continuă a activităţii din universitate;
➢ Investigarea tendinţelor de schimbare pe plan social-economic şi moral-cultural,în
scopul adaptării elastice la viitor;
În domeniul PROTECŢIEI SOCIALE, UCB are următoarele obiective:
➢ Satisfacerea în limita posibilităţilor a nevoilor sociale de bază ale comunităţii universitare;
➢ Asigurarea unor condiţii corespunzătoare de desfăşurare a activităţilor didactice,
metodologice şi de cercetare ştiinţifică pentru toţi membrii comunităţii universitare;
➢ Discutarea, negocierea şi rezolvarea de către conducerea UCB, a problemelor
legate de revendicările specifice ale studenţilor.
În DOMENIUL DEZVOLTARII SI MODERNIZARII BAZEI MATERIALE, UCB
are următoarele obiective:
➢ Realizarea eşalonată a obiectivelor de investiţii stabilite prin planul de dezvoltare
în perspectivă a Universităţii;
➢ Dezvoltarea sistemului informatic al Universităţii pentru deservirea optimă a
activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică precum şi a serviciilor administrativ- funcţionale
ale Universităţii;
➢ Dezvoltarea capacităţii de editare a cursurilor, caietelor de seminar şi a altor publicaţii
ale cadrelor didactice şi studenţilor, folosind toate posibilităţile editurii şi tipografiei Universităţii;
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➢ Dezvoltarea şi modernizarea bibliotecii prin lărgirea spaţiilor afectate diverselor
activităţi, creşterea fondului de publicaţii, informatizarea activităţilor specifice de bibliotecă;
➢ Dezvoltarea bazei materiale pentru activităţile culturale şi sportive.

2.3. Principii promovate de UCB
În realizarea misiunilor şi obiectivelor sale, UCB se bazează pe următoarele principii:
➢ Universitatea promovează gândirea liberă şi libertatea academică, fiind ataşată
principiului universalităţii valorilor cunoaşterii;
➢ Comunitatea universitară este deschisă pentru cetăţenii români şi străini, a căror
pregătire profesională corespunde prevederilor legale. Intrarea în comunitatea universitară se
face pe bază de concurs;
➢ UCB funcţionează pe baza principiului autonomiei universitare;
➢ Autoritatea academică este bazată exclusiv pe competenţa profesională;
➢ Instruirea şi autoinstruirea, precum şi cercetarea ştiinţifică, sunt deschise
progresului şi sunt libere de orice fel de îngrădiri sau condiţionări politice;
➢ Universitatea promovează parteneriatul cu alte universităţi şi dezvoltă cooperarea
academică, internă şi internaţională;
➢ Organele de conducere din Universitate se aleg, în mod democratic, la toate
nivelurile ei, membrii comunităţii universitare având drept de vot deliberativ;
➢ În cadru procesului de învăţământ şi al vieţii universitare studenţii sunt beneficiari
direcţi ai serviciilor educaţionale; opiniile lor sunt luate în considerare pentru evaluarea şi
perfecţionarea activităţii din Universitate

10

3. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
3.1 Cerinţe generale
Modul în care se desfăşoară şi se ţin sub control activităţile din UCB este reglementat
prin stabilirea, documentarea, implementarea şi menţinerea unui SMC corelat cu activităţile din
universitate şi în concordanţă cu cerinţele standardului internaţional SR EN ISO 9001/2001 Sisteme de management al calităţii - Cerinţe.
În acest scop, s-au parcurs următoarele etape:
➢ au fost identificate procesele necesare pentru SMC şi care pot fi aplicate în UCB;
➢ s-a stabilit succesiunea şi interacţiunea acestor procese;
➢ s-au stabilit criteriile şi metodele necesare pentru asigurarea eficienţei proceselor ca
execuţie şi control;
➢ s-au luat măsuri pentru a asigura disponibilitatea resurselor şi informaţiilor necesare pentru
monitorizarea acestor procese;
➢ se monitorizează, măsoară şi analizează aceste procese în vederea îmbunătăţirii lor continue;
➢ se implementează acţiunile necesare pentru obţinerea rezultatelor planificate şi îmbunătăţirea
continuă a acestor procese.

3.2 Documentele SMC
3.2.1 Generalităţi
Documentele SMC necesare pentru planificarea, controlul şi îmbunătăţirea proceselor
identificate sunt:
➢ Declaraţia rectorului privind politica UCB in domeniul calităţii;
➢ Codul de Asigurare a Calităţii;
➢ Proceduri de sistem;
➢ Proceduri operaţionale;
➢ Proceduri specifice;
➢ Metodologii şi instrucţiuni de lucru;
➢ Documentaţie suport;
➢ Înregistrările pentru demonstrarea conformităţii/neconformităţii funcţionării SMC.
Gradul de detaliere şi prezentare a documentaţiei SMC este în concordanţă cu
activităţile desfăşurate, cu complexitatea proceselor şi a interacţiunii lor.
Codul de Asigurare a Calităţii este utilizat pentru a demonstra aplicarea politicii în
domeniul calităţii, pentru prezentarea universităţii şi a SMC adoptat, pentru a furniza date în
vederea auditării SMC, ca document de lucru a conducerii în managementul calităţii.
Procese de management general: stabilirea şi actualizarea politicii şi a obiectivelor
calităţii, planificarea SMC, comunicare internă, analiza efectuată de conducere.
Procese de asigurare resurselor: resurse umane, infrastructură şi mediul de lucru,
resurse financiare.
Procese de realizare a produsului
Relaţia cu beneficiarul şi alţi parteneri
Proiectare şi dezvoltare
Intrări externe: admitere, aprovizionare, achiziţii publicaţii.
Procese suport: mentenanţă, logistică.
Procese educaţionale: cercetare, învăţare-predare.
Promovare şi absolvire
Procese de măsurare analiză şi îmbunătăţire: audit intern, evaluarea satisfacţiei
beneficiarului, evaluarea proceselor şi produselor, îmbunătăţire.
Procedurile de sistem documentează procesele manageriale necesare funcţionării
SMC în universitate conform SR EN 1SO 9001:2001.
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Procedurile operaţionale documentează procesele care influenţează şi determină
calitatea în UCB.
Procedurile specifice documentează procesele specifice ale universităţii în derularea
procesului de învăţământ.
Metodologiile şi instrucţiunile de lucru documentează modul în care se execută o
activitate specifică reprezentând documente de lucru pentru personalul executiv.
Documentaţia suport cuprinde documentaţia organizaţională (Carta Universităţii,
Regulament de Organizare şi Funcţionare) şi cea tehnică de derulare a procesului educaţional.
Înregistrările se obţin prin completarea formularelor incluse în proceduri şiinstrucţiuni
şi demonstrează că procesele s-au desfăşurat controlat.
Documentaţia SMC este accesibilă şi cunoscută de personalul UCB având atribuţii
specifice în conducerea, planificarea, desfăşurarea, controlul şi îmbunătăţirea
proceselor/activităţilor desfăşurate. De asemenea, la documentaţia SMC este asigurat accesul
controlat al fiecărei părţi interesate şi/sau a autorităţilor de reglementare.
3.2.2 Controlul documentelor
Documentele calităţii sunt ţinute sub control conform procedurii PS-01 - Controlul
documentelor, care stabileşte modalitatea şi responsabilitatea pentru:
➢ analiza şi aprobarea documentelor de personalul autorizat;
➢ revizuirea şi actualizarea, când este necesar, precum şi reaprobarea documentelor.
Modificările documentelor sunt analizate şi aprobate de aceleaşi funcţii care le-au analizat
şi aprobat iniţial;
➢ identificarea modificărilor efectuate şi a stadiului curent aplicabil;
➢ distribuţia versiunilor adecvate ale documentelor în locurile de utilizare;
➢ asigurarea lizibilităţii şi identificării documentelor;
➢ identificarea şi controlul distribuţiei documentelor;
➢ prevenirea utilizării neintenţionate a versiunilor depăşite şi identificarea versiunilor depăşite
reţinute de utilizatori pentru orice scop, prin aplicarea unei identificăricorespunzătoare;
➢ coordonarea modificărilor documentelor cu autorităţile de reglementare.
3.2.3 Controlul înregistrărilor
Înregistrările sunt un alt tip de documente ale SMC. Ele sunt păstrate pentru a evidenţia
conformitatea proceselor desfăşurate şi a serviciilor prestate cu cerinţele specificate,pentru a se
asigura identificarea şi trasabilitatea şi pentru a demonstra funcţionarea eficace şi eficientă a
SMC.
Pentru înregistrările SMC sunt prevăzute următoarele controale în scopul identificării,
păstrării, protecţiei, regăsirii şi distribuţiei acestora:
➢ stabilirea modalităţilor de identificare, distribuţie şi regăsire a documentelor;
➢ asigurarea menţinerii lizibilităţii şi a identificării;
➢ stabilirea condiţiilor şi duratei de păstrare şi protecţie;
➢ stabilirea modului de control a înregistrărilor provenite de la clienţii externi.
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4. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
4.1. Angajamentul managementului
Angajamentul managementului este dovedit prin:
➢ Stabilirea politicii şi a obiectivelor în domeniul calităţii;
➢ Conducerea analizelor efectuate de management pentru evaluarea eficienţei şi
eficacităţii SMC;
➢ Asigurarea resurselor necesare desfăşurării proceselor;
➢ Comunicarea la toate nivelele ierarhice ale universităţii, a importanţei satisfacerii
cerinţelor beneficiarilor, a cerinţelor legale şi de reglementare.
Politica în domeniul calităţii este definită şi documentată în Codul de Asigurare a
calităţii şi în Declaraţia Rectorului UCB.

4.2. Orientarea către beneficiari
Conducerea UCB urmăreşte permanent modul în care cerinţele beneficiarilor direcţi şi
indirecţi cât şi aşteptările tuturor părţilor interesate sunt identificate şi satisfăcute. În acest scop,
sunt stabiliţi indicatori care definesc satisfacţia beneficiarilor. Pe baza analizei periodice a
acestor indicatori, se stabilesc planuri de îmbunătăţire a activităţii din universitate.

4.3. Politica în domeniul calităţii
Conducerea UCB are în vedere ca politica în domeniul calităţii să îndeplinească
următoarele cerinţe:
➢ să fie adecvată scopului şi misiunii universităţii;
➢ să satisfacă cerinţele de calitate şi să vizeze îmbunătăţirea continuă a eficacităţii SMC;
➢ să asigure cadrul pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor calităţii;
➢ să fie comunicată şi înţeleasă de către fiecare membru al organizaţiei;
➢ să fie analizată permanent în vederea îmbunătăţirii şi adecvării ei.

4.4.

Planificare
4.4.1 Obiectivele calităţii
Conducerea UCB se asigură că sunt stabilite obiectivele calităţii pentru funcţiile
relevante şi la toate nivelele ierarhice din cadrul universităţii. Obiectivele calităţii sunt adecvate
scopului, măsurabile, realizabile şi temporare, incluzând referinţe pentru respectarea cerinţelor
referitoare la calitate.
Obiectivele strategice ale calităţii sunt stabilite în declaraţia rectorului universităţii
privind politica în domeniul calităţii. Obiectivele specifice stabilite pentru funcţiile şi nivelurile
relevante ale instituţiei, inclusiv cele necesare pentru îndeplinirea cerinţelor referitoare la
produs, sunt următoarele:
➢ estimarea şi specificarea nivelului de competenţă necesar, corelat cu structura de
autoritate şi resursele angajate ;
➢ asigurarea resurselor necesare pentru implementarea şi menţinerea sistemului de
management al calităţii şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia;
➢ dezvoltarea infrastructurii universităţii, care să asigure condiţii optime de studiu şi
de creaţie pentru studenţi şi cadre didactice;
➢ realizarea evaluării continue a procesului de învăţământ şi cercetare, punându-se accentul
pe calitate, inovare, relaţia cu beneficiarul precum şi pe folosirea eficace şi eficientă a resurselor;
➢ identificarea clară a obiectivele pentru programele de studii universitare şi
determinarea resurselor necesare pentru realizarea lor;
➢ controlul proceselor desfăşurate în cadrul UCB prin identificarea unor parametrii
de proces, indicatori şi/sau limite, care trebuie monitorizate statistic.
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4.4.2. Planificarea SMC
Planificarea sistemului de management al calităţii se realizează prin:
➢ identificarea proceselor necesare SMC, determinarea succesiunii şi interacţiunii
dintre acestea;
➢ elaborarea procedurilor de organizare şi a procedurilor/instrucţiunilor de lucru
necesare pentru asigurarea eficacităţii operării şi controlului proceselor;
➢ stabilirea necesarului şi asigurarea disponibilităţii resurselor şi informaţiilor
pentru operarea şi monitorizarea proceselor;
➢ elaborarea procedurilor de monitorizare şi măsurare a proceselor şi produselor,
inclusiv stabilirea criteriilor de acceptare;
➢ analiza proceselor, în scopul de a stabilirii şi implementării acţiunilor necesare
pentru a realiza rezultatele planificate şi pentru îmbunătăţirea continuă a proceselor SMC.

4.5. Responsabilitate, autoritate şi comunicare
4.5.1. Responsabilitate şi autoritate
Responsabilităţile referitoare la coordonarea activităţilor în universitate sunt stabilite
în Carta Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti.
Conducerea UCB stabileşte şi reglementează responsabilităţile referitoare la SMC.
La nivelul cel mai înalt, Rectorul Universităţii, stabileşte strategia, precum şi politica
în domeniul calităţii.
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul UCB, ca organ consultativ al
Senatului în domeniul calităţii are următoarele atribuţii:
➢ elaborarea conceptuală a sistemului de management al calităţii, în sensul definirii
structurii organizatorice şi funcţionale, precum şi a modului de integrare a acestuia în
managementul strategic al universităţii;
➢ elaborarea strategiei de implementare a SMC în universitate şi supunerea dezbaterii
în senatul universităţii;
➢ definirea cerinţelor de calitate;
➢ stabilirea obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor ce se doresc a fi obţinute prin
implementarea managementului calităţii;
➢ analiza rezistenţelor obiective şi subiective care pot fi generate de implementarea
managementului calităţii şi propunerea de soluţii privind depăşirea lor;
➢ evaluarea procesului de implementare a managementului calităţii în universitate şi
propunerea de soluţii corective, dacă acestea sunt necesare;
➢ elaborarea strategiilor de audit intern şi extern.
Departamentul de managementul calităţii din universitate este o structură funcţională
a SMC având rolul proiectării, implementării şi susţinerii acestuia.
SMC la nivelul facultăţii şi departamentelor este condus de Decan, respectiv, Director.
Acesta stabileşte politica, obiectivele şi priorităţile SMC, detaliind strategia şi politica
facultăţii/deparatamentului în domeniul calităţii.
Fiecare facultate îşi instruieşte un cadru didactic ca auditor intern pentru SMC.Acesta
este un cadru didactic care are ca atribuţii: planificarea şi conducerea auditurilor internela nivelul
departamentelor şi programelor de studiu; participarea la auditurile interfacultăţi.
SMC în serviciile administrative este condus de Directorul general administrativ. Acesta
pune în aplicare deciziile legate de implementarea SMC prin responsabilii de compartimente.
La nivelul fiecărui departament Directorul de departament poartă responsabilitatea
implementării SMC. El numeşte pe unul dintre membrii Consiliul Departamentului sau altă
persoană care se bucură de prestigiu în colectiv, ca responsabil cu calitatea pe departament
(RC).
4.5.2. Reprezentantul managementului
Responsabil pentru managementul calităţii (RMC) la nivel de universitate este
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rectorul, care este şi coordonatorul CEACU şi DMCU.
Indiferent de alte responsabilităţi, RMC are responsabilitatea şi autoritatea de a se asigura
că procesele necesare SMC sunt stabilite, implementate şi menţinute, pentru a raporta Senatului
despre funcţionarea SMC, despre orice necesitate de îmbunătăţire şi pentru a se asigura că este
promovată în cadrul instituţiei conştientizarea referitoare la cerinţele beneficiarului.
Responsabilităţile RMC includ relaţia cu părţile externe în probleme legate de SMC.
4.5.3. Comunicarea internă
Conducerea UCB analizează şi se asigură că este stabilită o comunicare internă. Ea
aduce la cunoştinţă personalului politica, obiectivele, cerinţele şi informaţiile privind
eficacitatea SMC. Comunicarea se realizează prin şedinţe, întâlniri de lucru, note şi decizii
scrise, reţele informatice locale de tip intranet, prin internet sau alte mijloace electronice.

4.6 Analiza efectuată de management
4.6.1. Generalităţi
Conducerea UCB îşi asumă responsabilitatea de a analiza la intervale planificate SMC
pentru a se asigura că este în continuare corespunzător, adecvat şi eficace. Responsabilul
procesului de analiză efectuată de management este RMC.
Analiza efectuată de management se derulează cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori
este necesar. Această analiză are ca scop atât evaluarea oportunităţilor de îmbunătăţire cât şi
întrevederea necesităţii unor schimbări privind politica şi obiectivele calităţii.
4.6.2. Datele de intrare ale analizei
Datele de intrare ale procesului de analiză efectuată de conducere sunt incluse în
„Raportul privind evoluţia calităţii in perioada analizată" care este întocmit de RMC şi care
conţine informaţii despre:
➢ rezultatele auditurilor;
➢ reacţia şi satisfacţia beneficiarilor, inclusiv reclamaţii;
➢ stadiul acţiunilor corective şi preventive;
➢ urmărirea acţiunilor şi măsurilor prevăzute în analiza anterioară;
➢ schimbări planificate care ar putea afecta sistemul de management al calităţii;
➢ recomandări pentru îmbunătăţire.
4.6.3 Datele de ieşire ale analizei
Datele de ieşire ale analizei de management includ decizii şi acţiuni privind:
➢ îmbunătăţirea SMC;
➢ îmbunătăţirea proceselor;
➢ cerinţele privind resursele necesare realizării obiectivelor.
Aceste date de ieşire se concretizează in „Planuri de măsuri pentru îmbunătăţirea
activităţilor", în care sunt stabilite termenele şi responsabilităţile, precum şi resursele necesare.
Intrări informaţionale:
- rezultate ale audit-urilor interne;
- feed-back de la beneficiari;
- performanţa proceselor;
- conformitatea activităţilor;
- stadiul acţiunilor corective şi preventive;
- analiza efectuată de management.
Decizii şi acţiuni
- îmbunătăţirea produsului în raport cu cerinţele beneficiarilor;
- îmbunătăţirea eficacităţii sistemului şi a proceselor sale;
- necesarul de resurse.
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5. MANAGEMENTUL RESURSELOR
5.1. Asigurarea resurselor
UCB stabileşte şi asigură resursele necesare pentru:
➢ Implementarea şi menţinerea SMC şi pentru creşterea continuă a eficienţei acestuia;
➢ Respectarea legalităţii şi creşterea satisfacţiei beneficiarilor (direcţi şi indirecţi) şi
a fiecărei părţi interesate în asigurarea calităţii procesului educaţional.
Resursele necesare pentru implementarea şi menţinerea SMC, pentru îmbunătăţirea
continuă a eficacităţii acestuia şi pentru creşterea satisfacţiei beneficiarilor prin îndeplinirea
cerinţelor acestora, includ: resurse umane, infrastructură şi mediu de lucru.

5.2. Resurse umane
Personalul care efectuează activităţi ce determină şi influenţează calitatea în universitate
(cadre didactice şi personal TESA) este competent din punct de vedere al studiilor, instruirii,
abilităţilor şi experienţei.
Conducerea UCB ia măsuri pentru:
➢ stabilirea clară a competenţelor personalului din universitate (cadre didactice,
personal TESA şi personal administrativ);
➢ a păstra şi gestiona înregistrările privind competenţa fiecărui salariat;
➢ a conştientiza personalul asupra contribuţiei pe care fiecare angajat o are în
realizarea obiectivelor calităţii.
Activităţile aferente sunt documentate în procedura PO-04 Resursele umane.
Cadrele didactice se instruiesc permanent prin activitatea de cercetare ştiinţifică publicarea de cărţi şi articole de specialitate, participarea la conferinţe şi simpozioane,
elaborarea unor proiecte de cercetare la nivel naţional şi internaţional.

5.3. Infrastructura
UCB stabileşte, asigură şi menţine infrastructura necesară pentru realizarea în bune
condiţii a activităţilor. Infrastructura conţine:
➢ Clădiri, spaţii de lucru şi utilităţile asociate;
➢ Echipamentul hardware si software pentru laboratoare, baze de cercetare, secretariate;
➢ Teren de sport, spaţii de alimentaţie, de parcare, de acces;
➢ Servicii suport desfăşurate de biblioteca universitară, serviciul de aprovizionare,
servicii de mentenanţă, serviciile de administrare a campusului.
Infrastructura campusului este menţinută în stare de funcţionare optimă şi dezvoltată
prin investiţii astfel încât să se asigure desfăşurarea activităţilor în bune condiţii.
Activităţile aferente sunt documentate în procedura PO-05 Resursele materiale şi logistica.

5.4. Mediul de lucru
Conducerea UCB stabileşte şi asigură cerinţele privind mediul de lucru optim pentru
salariaţii proprii şi pentru studenţi, astfel încât să fie respectate reglementările în vigoare şi
specificaţiile contractuale.
Mediul de lucru include factorii fizico-chimici (climatici, noxe, zgomote, vibraţii,
radiaţii, iluminat, ambianţă, confort, securitate) socio-umani şi socio-economici, care
influenţează în mod critic motivaţia, performanţele şi satisfacţia angajaţilor şi beneficiarilor.
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6. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR
6.1. Planificarea realizării activităţilor
UCB planifică şi dezvoltă procesele de realizare a activităţilor în conformitate cu
cerinţele şi în concordanţă cu celelalte procese ale SMC. În cadrul planificării realizării
activităţilor, UCB determină: obiectivele calităţii; necesitatea de a stabili noi procese şi a aloca
resurse. UCB planifică şi ţine sub control activităţile cerute de verificare, validare, monitorizare,
şi criteriile de acceptare. În conformitate cu Planul strategic al universităţii, conducerea UCB
dezvoltă anual programe educaţionale care să fie compatibile cu cerinţele societăţii şi cu
resursele disponibile. Etapele planificării dezvoltării de programe educaţionale includ:
➢ Stabilirea cerinţelor referitoare la competenţele profesionale:
➢ Stabilirea resurselor;
➢ Proiectarea specializării universitare;
➢ Încheierea contractului cu ministerul tutelar;
➢ Admiterea, derularea procesului didactic, promovarea şi absolvirea.

6.2. Procese referitoare la relaţia cu beneficiarii şi alte părţi interesate
6.2.1. Determinarea cerinţelor referitoare la produs
UCB identifică şi reactualizează cerinţele referitoare la:
➢ Competenţele şi aptitudinile absolvenţilor;
➢ Rezultatele şi impactul estimat al cercetării şi asistenţei directe acordate
organizaţiilor din mediul economico-social;
➢ Cerinţele legale şi de reglementare.
6.2.2. Analiza cerinţelor referitoare la produs
Orice transfer de competenţe realizat prin intermediul absolvenţilor sau prin implicarea
directă în diferite organisme ale comunităţii (locale, regionale, naţionale şi internaţionale) este
precedat de o analiză a capabilităţii instituţiei de a satisface cerinţele privind competenţele dar
şi cerinţele legale şi de reglementare.
6.2.3. Comunicarea cu beneficiarul
Conducerea UCB se asigură că toate informaţiile privind cifrele de şcolarizare, planurile
de învăţământ, rezultatele unor sondaje, sau orice alt material promoţional sunt reale şi reflectă
politica în domeniul calităţii.
Studenţii sunt înmatriculaţi ca urmare a înţelegerii de către aceştia că trebuie să se angajeze
să parcurgă programul solicitat în concordanţă cu politica de calitate a UCB, pe bază de contract
individual. În momentul înscrierii la UCB studentului îi sunt oferite informaţiile necesare pentru a-l
asigura că va putea beneficia la potenţial maxim de activităţile educaţionale pe care le va urma.
Studenţilor li se pune la dispoziţie structura şi programarea activităţilor didactice pentru
fiecare an universitar şi semestru. De asemenea, pentru fiecare disciplină studenţii găsesc
informaţii privind conţinutul, structura şi evaluarea cunoştinţelor în Ghidul Studentului.

6.3. Proiectare şi dezvoltare
6.3.1. Planificarea proiectării şi dezvoltării
În conformitate cu Planul strategic al universităţii, conducerea UCB dezvoltă anual
proiecte de programe educaţionale, proiecte de cercetare, proiecte de asistenţă - consultanţă,
care sunt compatibile cu cerinţele societăţii şi cu resursele disponibile. UCB stabileşte:
➢ etapele procesului de proiectare şi dezvoltare;
➢ activităţile privind analizarea, verificarea şi validarea corespunzătoare pentru fiecare etapă
a proiectării şi dezvoltării;
➢ responsabilităţile şi autoritatea pentru proiectare şi dezvoltare, pe etape şi pe ansamblu.
6.3.2. Elementele de intrare ale proiectării şi dezvoltării
Datele de intrare ale proiectării trebuie să precizeze:
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➢
➢
➢
➢
➢

cerinţele de performanţă referitoare la proiectele de cercetare şi consultanţă;
cerinţele privind competenţele absolvenţilor din cadrul unui program educaţional;
cerinţele reglementărilor legale;
informaţii derivate din programe educaţionale/proiecte de cercetare anterioare;
alte cerinţe esenţiale.
Datele de intrare trebuie să fie complete, fără ambiguităţi şi adecvate cerinţelor exprimate.

6.3.3. Elementele de ieşire ale proiectării şi dezvoltării
Datele de ieşire sunt prezentate prin lucrări de cercetare, studii, rapoarte, planuri de
învăţământ, fişe ale disciplinelor de studiu, specificaţii care definesc fiecare proiect. UCB ia
măsuri pentru ca datele de ieşire să îndeplinească următoarele condiţii:
➢ să satisfacă datele de intrare;
➢ să dea informaţii adecvate pentru planificarea, realizarea şi verificarea proiectelor;
➢ să conţină sau să facă referire la criteriile de acceptare;
➢ să specifice acele caracteristici ale proiectului care sunt esenţiale pentru realizarea acestuia.
6.3.4. Analiza proiectării şi dezvoltării
În diferitele faze ale proiectării sunt planificate şi executate analize sistematice ale
proiectării şi dezvoltării pentru a evalua capabilitatea proceselor de a îndeplini cerinţeleimpuse
şi pentru a identifica orice problemă apărută şi a propune măsuri corespunzătoare de corectare
şi îmbunătăţire.
6.3.5. Verificarea proiectării şi dezvoltării
UCB ia măsuri pentru analiza periodică a progresului fiecărui proiect, verificarea în
diferite etape a aptitudinii rezultatelor de a satisface cerinţele. Înregistrările rezultatelor
verificării şi a oricăror altor acţiuni necesare sunt păstrate de către compartimentele implicate.
6.3.6. Validarea proiectării şi dezvoltării
UCB asigură validarea internă şi externă a rezultatului final al proiectării.
➢ În cazul programelor de studiu, validarea internă se realizează prin examenele de
licenţă, iar cea externă prin feedback-ul de la angajatori şi absolvenţi.
➢ În cazul proiectelor de cercetare, consultanţă-asistenţă, validarea internă se realizează prin
testarea rezultatelor, iar cea externă prin impactul generat în mediul economico-social.
Înregistrările validărilor precum şi cele privind acţiunile preconizate sunt păstrate de
către compartimentele implicate.
6.3.7. Controlul modificărilor
Modificările proiectelor sunt analizate, verificate şi validate înainte de implementarea
lor, urmând aceleaşi etape ca şi proiectul iniţial. Analiza modificărilor proiectării şi dezvoltării
include obligatoriu evaluarea efectelor modificărilor asupra produsului. Rezultatele analizei
modificărilor sunt înregistrate şi menţinute.

6.4. Parteneriate şi controlul intrărilor externe
6.4.1. Admiterea
UCB se asigură prin mijloace adecvate că bacalaureaţii admişi îndeplinesc condiţiile
necesare pentru o predare-învăţare şi cercetare de calitate. În acest sens sunt definite criterii,
metode şi proceduri de evaluare a viitorilor studenţi la admitere. Activităţile aferente sunt
documentate în procedura specifică PSP-01 Admiterea.
6.4.2. Aprovizionarea cu materiale
UCB se asigură că materialele didactice aprovizionate sunt conforme cu cerinţele de
aprovizionare specificate. Sunt stabilite responsabilităţi pentru întocmirea Planului anual al
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necesarului de materiale, selectarea furnizorilor, elaborarea şi analiza Referatelor de
necesitate, achiziţie, recepţie, distribuire materiale, monitorizare şi îmbunătăţire proces.
6.4.3. Achiziţia de publicaţii
UCB se asigură că publicaţiile achiziţionate sunt conforme cu cerinţele specificate. Sunt
stabilite responsabilităţi pentru întocmirea Planului anual de achiziţie publicaţii, selectarea
editurilor şi centrelor de achiziţie a publicaţiilor, efectuarea comenzilor, achiziţia, recepţia,
distribuirea către biblioteca universităţii, monitorizarea şi îmbunătăţirea procesului de achiziţie.

6.5. Serviciile educaţionale
6.5.1. Controlul serviciilor educaţionale
UCB planifică şi realizează serviciile educaţionale (învăţământ, cercetare şi asistenţăconsultanţă) în condiţiile menţinerii sub control a următoarelor elemente :
➢ Procese de predare-învăţare, promovare, absolvire;
➢ Fluxuri de informaţii;
➢ Resurse fizice utilizate (laboratoare, facilităţi);
➢ Metode şi instrumente utilizate în monitorizarea, evaluarea şi măsurarea produselor.
6.5.2. Validarea serviciilor educaţionale
Validarea proceselor se face prin utilizarea unor indicatori de capabilitate.
Pe dimensiunea învăţământ se urmăreşte capacitatea de inserţie a absolvenţilor
măsurată prin număr de absolvenţi angajaţi în specialitate.
Pe dimensiunea cercetare sau asistenţă-consultanţă se urmăreşte impactul rezultatelor
asupra organizaţiilor din mediul economico-social.
6.5.3. Identificare şi trasabilitate
Identificarea procesului de învăţământ se face prin:
➢ Codul unic de identificare al Planului de învăţământ pentru fiecare program de
studii;
➢ Codul unic de identificare pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ.
6.5.4. Proprietatea beneficiarului
UCB ia măsuri pentru identificarea, verificarea şi protejarea beneficiarului. Proprietatea
clientului cuprinde documentele din Dosarul personal întocmit la înmatricularea studentului şi
completat pe parcursul anilor de studii. Dosarul personal al studentului se păstrează la secretariatul
facultăţii unde este înmatriculat, până la expirarea Contractului de şcolarizare.

6.6. Controlul metodelor şi instrumentelor de măsurare şi monitorizare
Pe dimensiunea învăţământ, metodele de măsurare-monitorizare sunt stabilite în fişa
disciplinei. Responsabilitatea aplicării acestor metode o are titularul de curs.
Pe dimensiunea cercetare, evaluarea rezultatelor finale sau parţiale ale cercetării se face
prin metode specifice fiecărui tip de proiect. Responsabilitatea stabilirii şi aplicării acestor
metode revine Directorului de proiect.
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7. MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE
7.1. Generalităţi
UCB identifică şi planifică metode de monitorizare, măsurare, analiză şi îmbunătăţire pentru:
➢ A demonstra performanţele serviciilor educaţionale;
➢ A demonstra conformitatea produselor;
➢ A demonstra eficacitatea proceselor SMC.

7.2. Monitorizare şi măsurare
7.2.1. Satisfacţia beneficiarului
Una din modalităţile de măsurare a performanţelor SMC din organizaţie este
monitorizarea informaţiilor referitoare la percepţia beneficiarului asupra satisfacerii de către
organizaţie a cerinţelor sale. Măsura satisfacţiei beneficiarului este dată de un ansamblu de
indicatori care caracterizează gradul în care competenţele instrumentale, interpersonale şi
sistemice dobândite de un absolvent la finalizarea unui program de studii din cadrul UCB sunt
dovedite după angajare. UCB stabileşte responsabilităţi pentru:
➢ întocmirea Chestionarelor de evaluare a satisfacţiei beneficiarului;
➢ identificarea organizaţiilor angajatoare şi difuzarea/colectarea/prelucrarea Chestionarelor
de evaluare a satisfacţiei beneficiarului;
➢ crearea şi gestionarea bazei de date referitoare la monitorizarea satisfacţiei beneficiarului.
Rapoartele privind satisfacţia beneficiarului sunt prezentate în şedinţele de analiză,
efectuate de management, prin care se stabilesc acţiunile de îmbunătăţire.
7.2.2. Audit intern
UCB elaborează un program anual de audit sau evaluări interne pentru:
➢ Verificarea conformităţii SMC cu cerinţele standardului de referinţă;
➢ Verificarea funcţionării SMC;
➢ Identificarea neconformităţilor SMC şi evidenţierea oportunităţilor de îmbunătăţire.
Programul de audit ia în considerare stadiul şi importanţa proceselor şi domeniilor de
auditat, precum şi rezultatele auditurilor anterioare. Selectarea auditorilor şi conducerea auditului
asigura obiectivitatea şi imparţialitatea procesului. Activităţile specifice auditului intern precum şi
responsabilităţile aferente sunt documentate în procedura PS-06 Audit intern. CEACU are
responsabilitatea monitorizării, analizei şi îmbunătăţirii programelor de audit al SMC. Pe baza
observaţiilor efectuate de echipele de audit, CEACU propune măsuri de adecvare a tehnicilor de
audit intern la cerinţele documentelor de referinţă.
7.2.3. Monitorizarea şi măsurarea proceselor şi produsului
UCB aplică metode corespunzătoare pentru monitorizarea proceselor. Aceste metode
verifica capabilitatea proceselor de a obţine rezultatele planificate. Dacă rezultatele nu sunt
obţinute, se întreprind acţiuni corective, pentru a se asigura conformitatea produsului/serviciului.
Printre metodele folosite în UCB menţionăm:
➢ Analiza periodică a eficacităţii şi eficienţei SMC efectuată de management;
➢ Activităţile curente de verificare, analiză, validare a activităţii studenţilor;
➢ Activităţile curente de verificare, analiză, validare a lucrărilor de cercetare ştiinţifică.
Măsurarea şi monitorizarea proceselor se face în scopul controlului şi a identificării
posibilităţilor de optimizare şi îmbunătăţire continuă a acestora.
UCB planifică prin Fişa disciplinei, indicatorii de performanţă privind competenţele
obţinute de studenţi. Monitorizarea competenţei studenţilor în etapele de pregătire şi cele finale
ale absolvenţilor, demonstrează capabilitatea proceselor din UCB de a conduce la obţinerea
rezultatelor planificate şi a produselor, care să corespundă cerinţelor identificate. Atunci când
rezultatele planificate nu sunt obţinute, UCB întreprinde acţiuni corective adecvate.
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7.3. Controlul produsului neconform
Produsul neconform al Universităţii constă din ansamblul de informaţii, cunoştinţe şi
competenţe al căror nivel nu corespunde cerinţelor de admitere/promovare/absolvire.
Procesul de control al produsului neconform cuprinde următoarele etape:
➢ Identificarea produsului neconform;
➢ Elaborarea Raportului de neconformitate;
➢ Înregistrarea/comunicarea neconformităţii;
➢ Examinarea produsului neconform şi luarea deciziei;
➢ Stabilirea de acţiuni corective;
➢ Verificarea după corectare;
➢ Închiderea Raportului de neconformitate
Procedura de sistem PS-03 Controlul produsului neconform, stabileşte responsabilitatea
şi autoritatea pentru desfăşurarea acestui proces.
Identificarea produsului neconform se realizează pe parcursul etapelor de monitorizare
a proceselor de realizare a produsului prin:
➢ Controlul efectuat la admitere;
➢ Controlul efectuat pe parcursul derulării procesului de învăţământ (evaluarea
programelor de studiu şi a disciplinelor, analiza planurilor de învăţământ, analiza
materialelor didactice, auditul, evaluările studenţilor);
➢ Controlul final (procesul de acreditare a programelor de studiu, auditul extern,
evaluarea studenţilor la finalizarea studiilor prin examen de licenţă/absolvire).
Procedurile specifice PSP-01 Admiterea, PSP-03 Practica studenţilor cât şi procedurile
operaţionale PO-02 Procesul educaţional, PO-03 Activităţile cu studenţii, furnizează date
pentru identificarea produsului neconform.
Controlul produsului neconform are ca obiective:
➢ Stabilirea unor modalităţi de evitare a derulării în continuare a procesului înaceeaşi
formă (se impune schimbarea planului de învăţământ, a fişei disciplinei, a titularului
de curs);
➢ Evitarea utilizării produsului neconform (studenţi fără o pregătire adecvată,
contracte de cercetare cu derulare necorespunzătoare).

7.4. Analiza datelor
UCB identifică, colectează şi analizează datele rezultate din activităţile de măsurare,
evaluare şi monitorizare, necesare demonstrării adecvării şi eficacităţii SMC şi evaluarea
oportunităţilor de îmbunătăţire continuă .
Analiza datelor furnizează informaţii referitoare la:
➢ Satisfacţia clientului;
➢ Conformitatea cu cerinţele referitoare la produs;
➢ Caracteristicile şi tendinţele proceselor şi produselor;
➢ Oportunităţile pentru acţiuni preventive
Analiza datelor are drept scop stabilirea cauzelor primare ale problemelor existente
sau potenţiale, respectiv susţinerea deciziilor privind acţiunile corective şi preventive necesare
pentru îmbunătăţirea continuă.

7.5. Îmbunătăţire
7.5.1. Îmbunătăţire continuă
Îmbunătăţirea continuă este unul din principiile de bază ale managementului calităţii
aplicat în UCB şi vizează optimizarea performanţelor şi calităţii produselor şi serviciilor
furnizate. UCB acţionează pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii, a obiectivelor calităţii, a
rezultatelor auditurilor, a analizei datelor, a acţiunilor corective şi preventive, precum şi a
analizelor periodice efectuate de management. Îmbunătăţirile pot avea ca rezultat modificarea
produselor, a documentelor, a proceselor şi chiar a SMC.
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Procesul de îmbunătăţire continuă se realizează prin parcurgerea celor patru etape ale
ciclului PEVA constând din:
➢ Planifică - se stabilesc noi obiective privind calitatea şi se propun proiecte pentru realizarea
acestor obiective;
➢ Efectuează - prin documentare şi instruire se implementează noi procese sau se modifică
cele existente;
➢ Verifică - prin măsurarea şi monitorizarea proceselor, care se raportează la indicatori de performanţă
specificaţi în proceduri aplicabile şi a produselor, care se raportează la cerinţe specificate;
➢ Acţionează - pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor proceselor, se raportează şi se
analizează rezultatele obţinute în etapa de verificare, în cadrul analizei efectuate de
management. Datele de ieşire sunt utilizate pentru stabilirea de noi obiective.
7.5.2. Acţiuni corective
UCB întreprinde acţiuni pentru eliminarea cauzelor neconformităţilor şi prevenirea
reapariţiei lor. Acţiunile corective întreprinse sunt adecvate efectelor neconformităţilor
identificate. Acest proces cuprinde următoarele etape:
➢ Analiza neconformităţilor;
➢ Determinarea cauzelor apariţiei neconformităţilor;
➢ Evaluarea oportunităţilor de acţiune corectivă;
➢ Determinarea şi implementarea acţiunilor corective;
➢ Înregistrarea efectelor acţiunilor corective;
➢ Analiza acţiunilor corective întreprinse;
➢ Îmbunătăţirea continuă.
Procedura de sistem documentează modul de lucru şi responsabilităţile pentru acest
proces. Rezultatele acţiunilor corective sunt înregistrate în Rapoartele de acţiuni corective.
Păstrarea înregistrărilor se face respectându-se condiţiile de păstrare/arhivare stabilite. Rezultatele
acţiunilor corective se utilizează ca date de intrare în analiza efectuată de management. În urma
analizei sau a unor audituri interne programate, se verifică eficienţa acţiunilor corective propuse.
În cazul în care acţiunea corectivă nu şi-a atins obiectivul, responsabilii de proces vor propune noi
acţiuni corective şi se vor întocmi alte rapoarte.
7.5.3. Acţiuni preventive
UCB stabileşte acţiuni pentru a elimina cauzele potenţialelor neconformităţi şi a preveni
apariţia acestora. Acţiunile preventive sunt adecvate efectelor neconformităţilor potenţiale.
Datele relevante pentru identificarea neconformităţilor potenţiale sunt obţinute din:
➢ Analiza necesităţilor şi a satisfacţiei clienţilor;
➢ Datele de ieşire ale analizei efectuate de management;
➢ Monitorizarea şi măsurarea proceselor;
➢ Înregistrările relevante ale SMC, rezultate ale autoevaluărilor.
Iniţierea şi implementarea unei acţiuni preventive se realizează prin parcurgerea
următoarelor etape:
➢ Stabilirea obiectivului acţiunii preventive;
➢ Stabilirea acţiunii preventive, a responsabilităţilor şi termenelor de realizare;
➢ Implementarea acţiunii preventive;
➢ Evaluarea eficienţei acţiunii.
Procedura Acţiuni preventive stabileşte modul de desfăşurare a acestui proces şi
responsabilităţile aferente fiecărei etape. Rezultatele acţiunilor preventive sunt înregistrate în
Rapoartele de acţiuni preventive. Păstrarea înregistrărilor se face respectându-se condiţiile de
păstrare/arhivare stabilite. Acţiunile preventive implementate vor fi verificate şi evaluate
periodic prin intermediul auditului interne şi analizelor efectuate de management. Constatările
referitoare la finalizarea acţiunilor preventive sunt efectuate de RMC şi completate în rapoartele
ce conţin date de intrare pentru analizele efectuate de management.
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PROCESUL COMUNICAŢIONAL
DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Cod document
Denumire document
SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi
vocabular
SREN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
SR EN ISO 9004/2001 Sisteme de management al calităţii. Îndrumări pentru îmbunătăţirea
performanţelor
SREN ISO 19000
Îndrumări pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi
ale mediului
Legea liberului acces la informaţiile publice
Legea informaţiilor clasificate
Carta UCB
Regulamente UCB
1. OBIECTUL PROCEDURII
Prezenta procedură stabileşte căile, metodele şi mijloacele de comunicare în cadrul
organizaţiei şi între aceasta şi fiecare parte interesată în procesele care se desfăşoară în UCB
şi/sau care beneficiază de activitatea UCB. În cadrul procesului comunicaţional se întreprind
acţiuni ce au drept scop eficientizarea activităţii organizaţiei, evitarea conflictelor, impunerea
imaginii interne şi a celei externe, păstrarea loialităţii clienţilor.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică pentru coordonarea şi standardizarea comunicării interne şi externe
a organizaţiei. Este vizată atât comunicarea internă, între compartimentele funcţionale ale
organizaţiei (servicii administrative, facultăţi, departamente, centre de cercetare etc.), între
organizaţie şi clienţii interni (studenţi, absolvenţi, societăţi comerciale), precum şi comunicarea
externă a organizaţiei.
3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
3.1. Definiţii
Comunicare = proces de transmitere/recepţionare de informaţii, date, cunoştinţe între
indivizi sau grupuri de indivizi. Comunicarea managerială este o componentă de bază a funcţiei
de coordonare (conducere). În cadrul procesului de învăţământ, comunicarea poate reprezenta
peste 80% din timpul efectiv de lucru.
Managementul comunicării = activitate sistematică de culegere, stocare, prelucrare şi
transmitere a datelor menită să ofere informaţii şi instrucţiuni părţilor interesate. Managementul
comunicării permite desfăşurarea, dirijarea şi ţinerea sub control a activităţilor în funcţie de
responsabilitatea asumată de fiecare parte interesată. Managementul comunicării contribuie la
îmbunătăţirea continuă a performanţelor organizaţiei.
Parte interesată = persoană sau grup care are un interes legat de performanţă sau
succesul unei organizaţii, de exemplu: clienţi, salariaţi, patroni, sindicate, bancheri,
comunitatea locală, alte organizaţii sau părţi ale acestora, acţionari, furnizori.
Organizaţie = ansamblu de persoane şi facilităţi cu responsabilităţi, autorităţi şi relaţii
definite (UCB, sau părţi ale acesteia: centre de cercetare, de excelenţă de învăţământ continuu sau
la distanţă, departamente, facultăţi, agenţii, servicii, laboratoare, grupe de lucru etc.).
3.2. Prescurtări
MENCS = Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
UCB = Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
PO = procedura operaţională
CD = cadru didactic
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PA = personal administrativ
ST = student
4. ACTIVITATEA ŞI MODUL DE DESFĂŞURARE
Procesul comunicaţional şi managementul comunicării necesită parcurgerea logică a
următoarelor etape:
I
- Definirea auditoriului şi a relaţiilor acestuia cu UCB;
II
- Stabilirea persoanelor delegate de UCB care comunică cu auditoriul;
III
- Definirea necesarului de informaţii comunicate fiecărui auditoriu în parte;
IV
- Stabilirea metodelor de comunicare;
V
- Realizarea mijlocului de comunicare;
VI
- Comunicarea propriu-zisă;
VII
- Recepţionarea feedback-ului;
VIII - Interpretarea rezultatelor şi propuneri de îmbunătăţire a comunicării;
IX
- Adoptarea planului de îmbunătăţire a comunicării;
X
- Propuneri de îmbunătăţire /revizuire a procedurii.
Etapele I-V sunt definite ca planificare a comunicării.
4.1. Diagrama flux

4.2. Definirea auditoriului. Auditoriul poate fi definit în raport cu relaţia în care se află faţă de UCB:
➢ Clienţi actuali (studenţi, angajatori)
➢ Clienţi potenţiali (elevi, piaţa forţei de muncă)
➢ Furnizori (de utilităţi, de servicii, de consumabile, materiale, echipamente)
➢ Salariaţi
➢ Comunitatea locală (primării, camere de comerţ, societatea civilă)
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

Parteneri (universităţi, societăţi comerciale, alte organizaţii)
Statul (MENCS)
Conducerea UCB
Familiile (aparţinătorii)
Absolvenţi
Auditoriul poate fi restrâns la nivelul de detaliere la care se face comunicarea:
▪ Grupa de studii
▪ Serie de studii
▪ An de studiu
▪ Program de studiu
▪ Facultate
▪ Colegiul Universităţii
▪ Universitate
4.3. Desemnarea reprezentanţilor UCB care comunică cu auditoriul. Stabilirea
persoanelor delegate de UCB care comunică cu auditoriul trebuie să aibă în vedere, pe de o
parte, definirea competenţei persoanei în raport cu grupul ţintă respectiv, iar pe de altă parte,
reprezentativitatea persoanei delegate în raport cu UCB.
4.4. Definirea necesarului de informaţii comunicate fiecărui auditoriu în parte. Definirea
necesarului de informaţii comunicate fiecărui auditoriu în parte trebuie să fie clară şi explicită,
astfel încât să permită valorificarea eficientă a informaţiilor şi să ducă la îmbunătăţireaactivităţii
întregului personal şi a studenţilor, având ca efect global creşterea performanţelor organizaţiei.
Drept informaţii comunicate pot fi considerate:
➢ informaţii didactice şi pedagogice (modalităţi şi tehnici de predare şi învăţare);
➢ informaţii ştiinţifice (de cultură tehnică generală, socio-economice, tehnice de
specialitate);
➢ informaţii manageriale (gestionarea şi administrarea organizaţiei);
➢ informaţii destinate pieţei şi publicului (logistică, evenimente, posibilităţi de
şcolarizare);
➢ informaţii tehnico-ştiinţifice (articole şi lucrări de specialitate), cu circulaţie restrânsă;
➢ informaţii confidenţiale clasificate sau nu;
➢ informaţii din mediul extern organizaţiei (analize şi studii de piaţă, informaţii
legislative;
➢ informaţii tehnico-ştiinţifice, programe de finanţare etc.
Pentru fiecare grup ţintă în parte se va stabili nivelul de acces la informaţii.
4.5. Stabilirea metodelor de comunicare. În funcţie de specificul auditoriului se stabilesc:
➢ obiectivele de comportament şi comunicare;
➢ nivelul de comunicare: intrapersonal, interpersonal, public, masă.
➢ metoda de comunicare:
▪ directă (la nivel interpersonal şi de grup): verbal (oral): prelegeri, conferinţe,
seminarii, colocvii, workshop-uri, spectacole; scris: mesaje, scrisori, petiţii,
cereri, comunicate, circulare, rapoarte, referate; electronic: videoconferinţe;
▪ gestică: body-language, reacţii emoţionale.
▪ indirectă (la nivel public şi de masă):
• prin folio-media: cărţi, manuale, reviste, ziare, pliante, broşuri, diapozitive;
• electronic-media: CD-ROM, DVD, CD-RW, casete video, programe TV,
INTERNET, INTRANET, învăţământ la distanţă etc.
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➢ calea de comunicare
➢ strategia creativă - conţinutul creator al mesajului, la conceperea acestuia, astfel încât
comunicarea să determine o reacţie emoţională din partea auditotriului.
➢ analiza şi feedback-ul comunicării - stabilirea unui nivel de referinţă pentru compararea
cu reacţiile auditoriului.
4.6. Specificarea mijloacelor de comunicare. Mijloacele de comunicare pot fi orale, pe suport
folio (pagini scrise sau tipărite) sau pe suport electronic. Ele pot fi realizate pe plan local sau
central.
4.7. Comunicarea propriu-zisă. Comunicarea presupune schimbul de mesaje între
transmiţător şi receptor, într-o relaţie deplină, în care sursa şi auditoriul alternează continuu
rolurile. Ascultarea interlocutorului conduce la o comunicare superioară, eficientă, la stabilirea
unor relaţii de colaborare, la exprimarea interesului şi a respectului faţă de auditoriu.Ascultarea
activă este o tehnică de strângere de informaţii în condiţiile unui dialog, pentru a rezolva o
problema cu un petent, un subordonat sau un superior, printr-o comunicare eficientă. Un bun
comunicator trebuie să manifeste înţelegere, deschidere, identificare cu auditoriul, congruenţă.
În cazul cadrelor didactice, pe lângă aceste abilităţi de comunicare trebuie să se manifeste şi
deprinderile psiho-pedagogice în relaţiile cu auditoriul.
4.8. Interpretarea rezultatelor şi propuneri de îmbunătăţire a comunicării. Interpretarea
rezultatelor comunicării se face atât în mod individual, de către fiecare persoană delegată să
reprezinte organizaţia, cât şi colectiv, de către o echipa desemnată cu analiza periodică a
comunicării. Periodic, se pot face analize ale efectelor şi eficienţei comunicării interne şi
externe, la nivel de departament/compartiment, facultate, universitate. Aceste analize sunt
decise de către conducerea UCB în baza propunerilor venite de la compartimentele funcţionale
şi se finalizează cu rapoarte ce vizează îmbunătăţirea procesului comunicaţional.
4.9. Adoptarea planului de îmbunătăţire a procesului comunicaţional. Senatul universitar
analizează propunerile de îmbunătăţire şi întocmeşte un referat de avizare şi un plan de
măsuri, care se supun aprobării plenului. Planul de îmbunătăţire a comunicării se include în
strategia managerială a universităţii/facultăţii şi se actualizează periodic în raport cu rezultatele
obţinute şi cu noile evaluări.
4.10. Propuneri de îmbunătăţire/revizuire a procedurii. Propuneri de îmbunătăţire a
prezentei proceduri pot fi făcute după fiecare aplicare a acesteia. Ele pot fi incluse în proiectul
de măsuri de îmbunătăţire, respectiv în planul de îmbunătăţire. Revizuirea procedurii se face
conform regulilor prevăzute în Codul de Asigurare al Calităţii.
5. RESPONSABILITĂŢI
5.1. Conducerea UCB. Conducerea UCB are responsabilitatea aprobării şi aplicării
procedurilor ca şi a funcţionării sistemului calităţii, luând măsurile corespunzătoare ca întregul
proces decizional şi managerial să folosească exclusiv, drept instrument de lucru, sistemul
calităţii.
5.2. Conducerea facultăţii. Conducerii facultăţii îi revin sarcini specifice legate de
monitorizarea şi comunicarea cu grupurile ţintă, de comunicarea şi culegerea datelor referitoare
la studenţii proprii şi a aparţinătorilor acestora, precum şi a monitorizării absolvenţilor şi a
legăturii cu mediul extern specific.
5.3. Conducerea departamentului. Conducerea departamentului are sarcini legate de
monitorizarea direcţiilor de studiu, a cursanţilor în sistem masterat, studii aprofundate, studii
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post-universitare specifice. Principala activitate de comunicare se referă la procesul de
predare/examinare. De asemenea, la acest nivel se vor culege datele referitoare la CD şi PA.
5.4. Conducerea centrului. Conducerii centrului de cercetare/excelenţă/studii/certificare îi
revin sarcini legate de comunicarea şi culegerea datelor din mediul de interes specific:
comunitatea de cercetare, academică, de transfer tehnologic, societăţi comerciale.
5.5. Serviciul de relaţii externe. Serviciul de relaţii externe al UCB este compartimentul
funcţional care trebuie să pună în aplicare procedura de faţă. El colaborează cu toate celelalte
compartimente din structura universităţii. Centralizarea datelor, comunicarea internă şi externă,
gestiunea paginii web a UCB, prelucrarea şi interpretarea datelor, întocmirea rapoartelor şi
urmărirea aplicării măsurilor de îmbunătăţire sunt atribuţii ale acestuia.
5.6. Serviciile administrative. Serviciile administrative colaborează la aplicarea procedurii în
zona de interes specifică.
5.7. Studenţii. Studenţii sunt, în egală măsură, auditoriu şi parteneri în comunicare, putând fi
implicaţi în dezvoltarea şi îmbunătăţirea comunicării interne şi externe a UCB. Matricea
responsabilităţilor.
CADRE/COMPARTIMENTE IMPLICATE
ETAPE
Aprobarea procedurii
Implementarea procedurii
Aplicarea procedurii
Evaluarea datelor
Elaborarea Planului de
îmbunătăţire
Aprobarea Planului de
îmbunătăţire
Implementarea Planului de
îmbunătăţire

Conducerea
UCB
A
D,V
V
D,V

Conducerea
Conducerea
Serviciile
Facultăţii Departamentului Administrative
C
C
C
R
R
R
R
R
R
C
C
C

Studenţii
C
C
C
C

D,V

R

R

R

C

A

C

C

C

C

D,V

R

R

R

C

A - aprobă; C - contribuie; D - decide asupra efectuării acţiunii; R - răspunde de efectuarea
acţiunii; V - verifică
6. ÎNREGISTRĂRI
Periodic, cel puţin o dată pe semestru, se evaluează satisfacţia fiecărei părţi interesate
legate de comunicare. Înregistrarea datelor se face prin centralizarea răspunsurilor din chestionare
pe fişe tip. Raportul de evaluare se întocmeşte în concordanţă cu un conţinut normalizat.
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MANAGEMENTUL PROCESULUI EDUCAŢIONAL

Cod document
PO01
SREN ISO 9001:2001
-

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Denumire document
Planul de învăţământ
Procesul comunicaţional
Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
Regulamentele UCB

-

Legea educaţiei naţionale (Legea nr. 1/2011)

1. OBIECTUL PROCEDURII
Prezenta procedură se referă la pregătirea şi desfăşurarea activităţilor didactice
(curs/seminar/laborator, practica studenţilor, relaţia cu studenţii, respectarea pauzelor şi
organizare) din cadrul Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti (UCB).
2. DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică activităţii didactice desfăşurate de personalul didactic
(titular sau asociat) aparţinând Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti. Prezenta
procedură se aplică tuturor formelor de învăţământ desfăşurate în UCB.
3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
3.1. Definiţii
Fişa disciplinei reprezintă o prezentare în detaliu a unui anumit modul de curs, care
trebuie să specifice materia necesar a fi însuşită de către studenţi sub forma unui ciclu de
prelegeri într-un domeniu de studiu şi modul de organizare a expunerilor şi lucrărilor de
laborator/seminar/proiect aferente disciplinei predate.
Titularul de curs reprezintă persoana desemnată de Directorul departamentului care are
responsabilitatea de a coordona atât predarea cursului cât şi echipa de cadre didactice care
participă la toate categoriile de activităţi din cadrul cursului (seminar, laborator, proiect, etc.).
Titularul de curs elaborează fişele disciplinelor, materialele didactice în variantele specifice
formei de învăţământ şi stabileşte modalitatea de evaluare şi examinare.
Materialele suport sunt reprezentate de totalitatea resurselor aferente unui modul de curs
(suport de curs, suport de aplicaţii practice, laborator seminar, materiale didactice - suport
informaţional utilizat de cadrele didactice şi studenţi pe parcursul procesului educaţional).
Cursul reprezintă actul de transmitere a unor informaţii ce beneficiază de credibilitate
totală şi care, sub rezerva unor corecţii minime, sunt stocate şi utilizate pe termen lung.
Activităţile aplicative (seminar, laborator, proiect) sunt acţiuni care însoţesc un curs,
cu rolul de însuşire şi aprofundare a cursului şi de transmitere a unor cunoştinţe practice
suplimentare. Acestea dezvoltă gândirea studenţilor, contribuie la fixarea cunoştinţelor
teoretice impuse prin programă şi dezvoltă abilităţi practice de calcul, de tehnica măsurării
sau de proiectare, în conformitate cu profilul activităţii.
4. ACTIVITATEA ŞI MODUL DE DESFĂŞURARE
4.1. Elaborarea fişelor disciplinelor
4.1.1. Fundamentare. Trebuie desemnată o persoană responsabilă cu Programele
Educaţionale şi cu Planurile de Învăţământ pentru fiecare facultate. Persoana(ele) responsabilă
cu Programele Educaţionale şi Planurile de Învăţământ elaborează şi transmite fiecărui
departament, cu cel puţin patru luni înainte, o scrisoare oficială de invitaţie (notă de comandă)
în vederea susţinerii cursului menţionat în planurile de învăţământ. Nota de comandă conţine
instrucţiuni specifice de elaborare şi redactare a fişei disciplinei. Directorul Departamentului
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analizează scrisoarea şi desemnează un cadru didactic pentru susţine (preda) cursul respectiv,
în termen de cel mult o lună da la primirea notificării. Cadrul didactic desemnat realizează un
studiu de fundamentare a fişei disciplinei bazat pe:
➢ analiza celor mai noi direcţii de dezvoltare în domeniu;
➢ analiza metodologiilor specifice actuale de predare în domeniu;
➢ analiza prealabilă referitoare la nevoile specifice exprimate de clienţi (studenţii
înmatriculaţi la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti şi firme sau
organizaţii interesate) efectuată la elaborarea Planului de învăţământ;
➢ analiza şi evaluarea prealabilă a propunerilor studenţilor cu privire la îmbunătăţirea cursului
respectiv;
➢ analiza şi evaluarea prealabilă a propunerilor de îmbunătăţire a cursului respectiv
venite din partea unor specialişti externi consultanţi;
➢ analiza comparativă a fişei disciplinei pe baza unor modele de la universităţi de
prestigiu din ţară şi străinătate;
➢ analiza neconformităţilor constatate pe parcursul anului universitar precedent şi
luarea măsurilor corective.
4.1.2. Elaborare. Fiecare titular de curs întocmeşte fişa disciplinei pe baza datelor din
studiul de fundamentare, având în vedere următoarele aspecte:
➢ specificul domeniului vizat;
➢ durata şi structura cursului în conformitate cu planul de învăţământ;
➢ corelarea efortului studenţilor în relaţie cu numărul de credite prevăzut în planul de
învăţământ;
➢ disponibilitatea şi modul de alocare a resurselor.
4.1.3. Avizare/Aprobare
➢ Fişele disciplinelor sunt prezentate de către cadrul didactic Directului de
departament cu cel puţin două luni înainte de începerea susţinerii cursului
respectiv.
➢ Fişele disciplinelor sunt analizate de către directorul de departament care
identifică neconformităţi şi le returnează (în cel mult două săptămâni de la data
primirii), dacă este cazul, spre analiză şi modificare cadrului didactic care le-a
elaborat. Dacă nu este cazul, le transmite pentru aprobare şi analiză persoanelor
în drept.
➢ Fişele disciplinelor sunt prezentate de către directorul de departament
persoanei/echipei desemnate la nivelul facultăţii cu cel puţin o lună înainte de
începerea anului universitar.
➢ Fişele disciplinelor sunt analizate de membrii echipei care identifică
neconformităţile şi le returnează, dacă este cazul, spre analiză şi modificare.
Echipa elaborează un document de evaluare a Fişelor disciplinelor. În cazul în
care nu sunt identificate neconformităţi, echipa aprobă fişele disciplinelor şi,
implicit, susţinerea cursului de către cadrul didactic respectiv.
4.2. Elaborarea cursurilor universitare
4.2.1. Fundamentare. Elaborarea cursurilor trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:
➢ Necesitatea existenţei în planul de învăţământ a cursului propus şi stabilirea clară
a unor obiective cu precizarea abilităţilor teoretice şi practice dobândite de
studenţi ca urmare a finalizării cursului.
➢ Analiza celor mai noi direcţii de dezvoltare în domeniul cursului predat şi
realizarea unei actualizări periodice a informaţiilor.
➢ Analiza prealabilă referitoare la nevoile specifice exprimate de clienţi (studenţii
înmatriculaţi la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti şi firme sau
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organizaţii interesate).
➢ Analiza şi evaluarea prealabilă a propunerilor studenţilor cu privire la îmbunătăţirea
cursului respectiv.
➢ Analiza şi evaluarea prealabilă a propunerilor de îmbunătăţire a cursului respectiv
venite din partea unor specialişti externi consultanţi.
➢ Analiza comparativă a cursurilor pe baza unor modele de la alte universităţi din ţară şi
străinătate.
➢ Analiza neconformităţilor constatate pe parcursul anului universitar precedent şi
luarea măsurilor corective.
➢ Activitatea de predare trebuie să urmărească îndeplinirea următoarelor obiective:
- Corespondenţa între fişa disciplinei şi curs;
- Corespondenţa cursului cu programarea calendaristică;
- Obiectivele stabilite de profesor pentru activitatea de instruire;
- Modalitatea de prezentare trebuie să fie clară, de o manieră atractivă, care să stimuleze
interesul pentru învăţare;
- Capacitatea profesorului de a comunica cu studenţii în timpul procesului de predare;
- Preocuparea profesorului de a asigura logistica necesară studiului individual al
studenţilor (suport de curs, îndrumare de lucrări practice, etc.).
4.2.2. Elaborare. Fiecare cadru didactic întocmeşte cursul pe baza datelor din studiul
de fundamentare, având în vedere următoarele aspecte:
▪ Specificul domeniului vizat şi cele mai noi informaţii din aria cursului;
▪ Durata şi structura cursului în conformitate cu planul de învăţământ;
▪ Modul de corelare a efortului studenţilor în corelaţie cu numărul de credite prevăzut
în planul de învăţământ;
▪ Corelarea cu celelalte discipline, în ceea ce priveşte conţinutul, terminologia,
metodele şi aparatul matematic utilizat etc.; participarea nemijlocită la analizele de
corelare organizate direct de decanat sau de către cadrele de specialitate;
▪ În cazul învăţământului la distanţă, este necesar ca pe lângă cursul tipărit să existe
şi forma electronică accesibilă pe pagina de web a Universităţii;
▪ Disponibilitatea şi modul de alocare a resurselor.
4.2.3. Desfăşurare. În cadrul primului curs trebuie precizate:
➢ elementele care sunt luate în considerare la aprecierea finală (laborator, lucrări
scrise, seminarii, activitate pe parcurs etc.) precum şi a ponderilor corespunzătoare
acestor elemente la nota finală (modul de notare) în concordanţă cu tehnologia
didactică adoptată;
➢ modul de verificare: scris, oral, scris şi oral, asistat de calculator;
➢ tipul de subiecte: subiecte de sondaj, test, întrebări din întreaga materie;
➢ ponderea între verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice (teorie şi aplicaţii
practice; numai teorie; numai activităţi practice; analize complexe de caz; subiecte
de sinteză);
➢ precizarea modului de desfăşurare a cursului: prin expunerea liberă şi utilizarea
tablei şi cretei; prin expunerea liberă şi folosirea de procedee vizuale (folii
transparente, dispozitive multimedia etc.); prin transmiterea cursului multiplicat în
sală şi susţinerea de discuţii în plen cu participarea sau nu a studenţilor;
➢ precizarea bibliografiei minimale (chiar dacă există curs multiplicat);
➢ precizarea modului de refacere a probelor de verificare respinse. Activitatea de
predare la cursuri va urmări următoarele aspecte:
▪ se vor explica cât mai coerent noţiunile din curs, cu ajutorul analizelor logice şi
a demonstraţiilor, evident acolo unde este cazul sau este posibil;
▪ şedinţa de curs trebuie concepută ca o succesiune de cicluri, un ciclu cuprinzând
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enunţarea clară a problemei practice întâlnite, dezvoltarea teoriei de rezolvare,
exemplificare prin aplicaţii;
➢ se vor folosi cu prioritate demonstraţiile logice sau analitice, iar regulile se vor deduce din
demonstraţii;
➢ informaţiile prezentate în cadrul unui curs trebuie să poată fi utilizate mai departe
în activităţile aplicative (seminar şi laborator) şi de asemenea, în practică;
➢ atmosfera dintr-o sală de curs trebuie să fie destinsă, comunicativă, în limitele eticii
didactice.
4.3. Descrierea activităţilor de seminar / lucrări practice / laborator sau proiect
4.3.1 Elaborare. În cadrul unui curs pot fi prevăzute ore de seminar/ lucrări practice/
laborator şi/ sau proiect. Acestea vor fi redactate în funcţie de specificul cursului şi avându-se
în vedere numărul de ore stabilit pentru acest gen de activităţi în planul de învăţământ şi
concretizat în fişa disciplinei.
➢ Se vor stabili structura laboratorului/ seminarului cu număr de lucrări practice/
seminarii aferente, numărul de ore alocate laboratorului/ seminarului pe un semestru
şi sistemul de notare finală în corelaţie cu fişa disciplinei.
➢ Se întocmeşte lista lucrărilor de laborator sau seminar, care trebuie să cuprindă:
numărul de lucrări, numărul de ore aferent realizării fiecărei lucrări în parte şi prin
urmare se poate stabili numărul de ore de laborator/ săptămână (raportat la numărul
de săptămâni din semestrul în care se desfăşoară laboratorul respectiv) şi ponderea
laboratorului în nota finală a cursului de bază căruia îi este caracteristic laboratorul
respectiv.
➢ Se vor descrie sumar lucrările de laborator şi activităţile aferente acestora.
➢ La întocmirea lucrărilor de laborator/seminar se are în vedere ca fiecare lucrare să
poată fi realizată într-o şedinţă de laborator sau, în cazul lucrărilor care necesită timp
îndelungat (zile), câte o etapă completă a lucrării într-o şedinţă.
➢ Desfăşurarea activităţilor aplicative trebuie să se facă conform indicaţiilor titularului de
curs, sub stricta observaţie a cadrelor didactice abilitate pentru desfăşurarea lor;
➢ Se vor pune la dispoziţia studenţilor în formă redactată materialele didactice necesare,
specifice disciplinei (îndrumare de laborator, culegeri de probleme, analize, sinteze
documentare etc.).
➢ Desfăşurarea activităţilor aplicative (seminar şi laborator) trebuie să fie organizată
astfel încât studentul să-şi asume responsabilităţi, să lucreze cât mai mult singur sau
direct cu cadrul didactic, în clasă sau prin teme individuale.
➢ Se vor testa cunoştinţele studenţilor înainte de efectuarea lucrării de seminar sau
laborator.
➢ Efectuarea activităţilor aplicative aferente unei discipline (seminar şi/sau laborator)
pot condiţiona prezentarea studentului la verificarea finala, conform obligaţiilor
stabilite de titularul de disciplină.
➢ Sălile în care se desfăşoară activităţile aplicative (seminar şi laborator) trebuie să
beneficieze de o dotare corespunzătoare lucrărilor efectuate, conform procedurii PO
04 – Managementul infrastructurii şi logisticii.
➢ În cazul în care cursul are prevăzute ore de proiectare, cadrul didactic va întocmi o
listă cuprinzătoare în care să fie menţionate temele de proiect şi o scurtă prezentare
a fiecăreia.
➢ Numărul temelor de proiect va fi corelat cu numărul studenţilor şi în funcţie de tipul
de proiect (activitate individuală sau mici echipe formate din 2,3 studenţi).
➢ Numărul de ore va fi corelat cu anticiparea avansării lucrului de la etapă la etapă.
Proiectul presupune lucru acasă, la întâlnirile programate se vor discuta aspecte
specifice şi se vor remedia situaţiile neconforme, după caz.
➢ Toate activităţile care se doresc ca o completare şi aplicare a cursului (seminar,
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laborator, lucrări practice, proiect) trebuie să respecte aceeaşi grijă pentru noutate
şi profesionalism.
➢ Referatele şi proiectele vor fi examinate de către cadrul didactic cu exigenţă, atât
din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ.
4.3.2 Desfăşurarea activităţilor de seminar. Activitatea de seminar are loc cu câte o
grupă de studenţi, conform orarului stabilit.
➢ În cadrul primului seminar se va prezenta structura seminarului, numărul de lucrări, modul de
verificare şi notare finală şi se va indica bibliografia minimală de realizare a acestuia (culegeri,
îndrumare etc.).
➢ Cadrul didactic va folosi la seminar aceleaşi notaţii ca la curs.
➢ Atmosfera de desfăşurare a activităţii de seminar trebuie să fie destinsă; se vor dezvolta
discuţii pe baza lucrărilor de seminar şi a rezultatelor obţinute atât individual cât şi cu
întreaga grupă.
➢ Cadrul didactic va ţine evidenţa studenţilor şi notează rezultatele obţinute de
studenţi.
4.3.3 Desfăşurarea activităţii de laborator. Activitatea de laborator se desfăşoară cu
cel mult o grupă de studenţi, conform orarului stabilit.
➢ Cadrul didactic trebuie să aibă în vedere îndeplinirea condiţiilor optime de curăţenie atât al
spaţiului de lucru cât şi al aparatelor, utilajelor şi ustensilelor folosite.
➢ Pentru o bună desfăşurare a activităţii de laborator personalul nedidactic verifică: îndeplinirea
condiţiilor de funcţionare a aparatelor/utilajelor din cadrul laboratorului, precum şi modul de
prezentare al acestora; starea tehnică a aparatelor folosite, şi uzura acestora; îndeplinirea
condiţiilor de păstrare şi valabilitate a reactivilor (substanţelor) menţionate pe etichetele de
valabilitate ale acestora şi starea ambalajelor lor.
➢ Periodic se vor efectua revizii ale instalaţiilor electrice (prize, întrerupătoare etc.), de apă (ţevi
de alimentare, de scurgere etc.) şi de gaze.
➢ Accesul în laboratoare şi desfăşurarea activităţilor se vor realiza cu respectarea normelor
specifice de protecţie a muncii; în acest sens, în cadrul primei lucrări de laborator cadrul
didactic va efectua un instructaj de protecţie a muncii, în conformitate cu normele legale în
vigoare, care se va finaliza cu întocmirea unui proces verbal semnat de către toţi studenţii
participanţi la lucrări.
➢ Activitatea de laborator trebuie să se desfăşoare astfel încât fiecare lucrare să poată fi realizată
într-o singură şedinţă de laborator sau, când etapele necesită timp mai îndelungat (zile), câte o
etapă completă a lucrării într-o şedinţă.
➢ Dacă studentul/studenţii deteriorează sau distrug materiale sau aparatură aferente laboratorului,
el/ei va/vor suporta contravaloare, cumpărându-l; situaţia la laborator a
respectivului/respectivilor studenţi se va încheia numai după achitarea (la casieria UCB) a
contravalorii obiectului deteriorat/distrus.
➢ Cadrul didactic şi personalul nedidactic se vor preocupa permanent de modernizarea bazei
materiale şi a lucrărilor de laborator în măsura în care acest lucru este posibil.
➢ Atmosfera de lucru în cadrul seminarului/laboratorului trebuie să fie destinsă; se vor dezvolta
discuţii pe baza lucrărilor de laborator şi, apoi, pe baza acestora şi a rezultatelor obţinute se vor
întocmi referate de laborator care vor fi analizate şi notate/apreciate de către cadrul didactic, la
sfârşitul fiecărei lucrări.
4.4 Relaţiile cu studenţii
La solicitarea decanatului, sau din proprie iniţiativă, cadrul didactic va accepta să fie supus
unui sondaj de verificare a modului în care este apreciată activitatea de către studenţi. Relaţiile cu
studenţi trebuie să se încadreze în limitele eticii profesionale, cadrul didactic purtând discuţii cu
studenţii pe baza activităţii didactice pe care o desfăşoară. Comportamentul cadrului didactic în
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raport cu studenţii trebuie să fie adecvat mediului didactic, astfel încât să determine studenţii să
manifeste respect faţă de membrii comunităţii universitare, să aibă o comportare civilizată, să
respecte normele de convieţuire în comun ale colectivităţii din care fac parte. Pauzele prevăzute în
orar trebuie respectate de către cadrele didactice. Pentru pauze trebuie amenajate spaţii adecvate
(locuri speciale pentru fumători, spaţii comerciale alimentare care se supun legislaţiei în vigoare).
4.5 Pregătirea şi desfăşurarea practicii studenţilor. Este documentată în PSP 03.
4.6. Pregătirea materialelor suport
4.6.1. Resurse necesare. Materialele suport trebuie să aibă în vedere necesităţile concrete
ale mediului de evoluţie al studenţilor. Resursele aferente unui modul de curs sunt următoarele:
➢ Suport de curs sau manual tipărit, organizat pe capitole şi subcapitole (carte ştiinţifică).
➢ Materiale multiplicate local - studii de caz individuale şi de grup, articole suplimentare (din
reviste de specialitate din ţară şi străinătate).
Suport pentru activităţi practice:
➢ Îndrumarul de laborator / lucrări practice /seminar este o carte tipărită în care sunt cuprinse
totalitatea lucrărilor practice aferente unui anumit curs. Elaborarea îndrumarului trebuie să aibă
în vedere tehnici interactive de transmitere a cunoştinţelor - exemple de calcul, studii de caz,
simulări, jocuri de firmă.
➢ Lucrarea practică sau de seminar este o aplicaţie ce conţine: scopul lucrării - se precizează ce
urmează a se realiza şi se justifică teoretic şi practic, o descriere teoretică, metoda de lucru - se
precizează etapele parcurse pentru realizare precum şi elementele necesare şi modul de
prezentare a rezultatelor - după caz, precum şi explicarea rezultatelor obţinute.
➢ Material bibliografic specific, împrumutat din biblioteca şcolii.
➢ Folii transparente pentru prezentări, echipamente audio/video şi auxiliare, rechizite diverse
(markere pentru tablă magnetică, cretă colorată, flipchart-uri etc).
5. RESPONSABILITĂŢI
5.1. Cadrul didactic trebuie să:
➢ fixeze performanţe înalte, în conformitate cu etapa actuală de dezvoltare, comunice studenţilor
misiunea şi obiectivele cursului şi să îi implice în atingerea acestora, definească criteriile de
evaluare a performanţelor academice şi profesionale ale studenţilor (evaluarea trebuie făcută
pe baza unui sistem validat şi potrivit conştiinţei proprii), comunice studenţilor de la prima
întâlnire modalitatea de apreciere a activităţii desfăşurate la disciplina predată.
➢ stabilească o atmosferă destinsă de studiu, care să genereze interes şi caracterul participativ.
➢ utilizeze în procesul predării cunoştinţele dobândite anterior de către studenţi.
➢ antreneze în dezbateri studenţii prin exemplificări, întrebări sau studii de caz (actuale).
➢ capteze atenţia studenţilor printr-o manieră modernă de predare (elemente care ţin de
dezvoltarea abilităţilor de instructor: variaţie vocală, limbajul corpului, expresivitate etc).
➢ situeze cursul în contextul contemporan.
➢ facă legătura între subiectul tratat şi celelalte discipline.
➢ apeleze în predare la mijloace moderne (retro-proiector sau video-proiector).
În vederea îmbunătăţirii tehnicilor de predare, cadrul didactic poate să aprecieze feedback-ul activităţii desfăşurate prin administrarea unor chestionare de evaluare. Cadrul didactic
coordonează colectivul care desfăşoară activităţile aplicative şi ţine întreaga evidenţă a
activităţilor studenţilor din care a rezultat calificativul final acordat. Cadrul didactic trebuie să
îndeplinească următoarele cerinţe normale de disciplină: să-şi îndeplinească în totalitate norma
didactică programată, să respecte orarul afişat, orele de desfăşurare a activităţilor lacare
participă şi durata acestora, să respecte ora de începere a activităţilor şi pauzele studenţilor.
Cadrul didactic trebuie să îndeplinească următoarele reguli de etică: să ţină riguros evidenţa şi
gestiunea activităţilor studenţilor, să nu judece şi să se lase dominat de porniri subiective în
timpul activităţii didactice, să respecte statutul de student al tinerilor cu
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care lucrează, aceştia având drepturile şi îndatoririle rezultate din regulamentele Universităţii,
să trateze toţi studenţii în mod egal atât în procesul de transmitere a informaţiilor cât şi în
procesul de evaluare. În cazul în care a transmis informaţii greşite sau depăşite să nu ezite a le
corecta, să treacă în ziua examenului notele studenţilor în carnet şi cataloage.
5.2. Cadrul didactic ce conduce activităţi aplicative trebuie să:
➢ cunoască cursul în cadrul căruia desfăşoară activităţile aplicative.
➢ respecte fişa disciplinei şi cerinţele impuse de cadrul didactic de predare.
➢ afişeze programarea lucrărilor de laborator.
➢ verifice din timp pregătirea laboratorului pentru lucrări.
➢ creeze condiţiile participării directe (individuale) a studentului la desfăşurarea practică a
lucrărilor de laborator şi la formularea concluziilor, activitate care trebuie să aibă ponderea cea
mai mare.
➢ supravegheze desfăşurarea activităţilor didactice aplicative.
➢ verifice şi să corecteze lucrările activităţilor aplicative.
➢ realizeze o bună comunicare cu studenţii.
5.3. Personalul nedidactic (tehnic):
➢ verifică îndeplinirea condiţiilor optime de curăţenie atât al spaţiului de lucru cât şi al aparatelor
şi ustensilelor folosite.
➢ pregăteşte locul unde se desfăşoară activitatea didactică.
➢ supraveghează studenţii, dacă este cazul.
6. ÎNREGISTRĂRI
Periodic, cel puţin o dată într-un an universitar se evaluează satisfacţia fiecărei părţi
interesate în legătură cu procesul educaţional. Înregistrarea datelor se face prin centralizarea
răspunsurilor din chestionare pe fişe tip. Raportul de evaluare se întocmeşte în concordanţă cu
un conţinut normalizat.

ACTIVITĂŢILE PENTRU STUDENŢI
DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Cod document
Denumire document
SR EN ISO 9001/2001 Sistemul de management al calităţii. Cerinţe
Legea Educaţiei Naţionale - Legea 1/2011
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea procesului de
învăţământ în UCB
Carta UCB
Statul de funcţii şi fişa de autoevaluare individuală
Regulamente UCB
Regulamentul privind regimul actelor de studii în România
1. OBIECTUL PROCEDURII
Procedura Activităţile pentru studenţi documentează modul în care este realizată
ţinerea sub control a activităţii de admitere, înmatriculare, evidenţă, tutoriat studenţi, deaplicare
a sistemului de taxe, eliberare diplome şi de activitate a juriilor, pentru învăţământul cu
frecvenţă, cu frecvenţă redusă, în regim cu taxă, master, în cadrul Universităţii „Constantin
Brâncoveanu” din Piteşti (UCB).
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2. DOMENIUL DE APLICARE
Această procedură se aplică în activitatea de secretariat desfăşurată în cadrul
Decanatului fiecărei facultăţi şi în relaţia acestuia cu studenţii/absolvenţii şi cadrele didactice,
activitate aflată sub directa coordonare a decanului.
3. DEFINIŢII ŞI RESCURTĂRI
3.1. Definiţii
Credit - număr ce se asociază unei activităţi de instruire din planul de învăţământ, care
se exprimă prin efectul cantitativ şi calitativ pe care trebuie să-l depună studentul (prin activităţi
directe şi/sau individuale) prin asimilarea cunoştinţelor necesare activităţii. Unitatea de măsură
a creditului este punctul de credit.
Înregistrare - document prin care se declară rezultatele obţinute sau furnizează dovezi
ale activităţilor realizate.
Plan de învăţământ - ansamblul activităţilor programate de instruire şi evaluare reunite
într-o concepţie unitară din punct de vedere al conţinutului şi al desfăşurării lor în timp, în
vederea formării unui specialist cu diplomă recunoscută. El are două componente definitorii:
▪ componenta formativă, care priveşte modul de distribuire a cunoştinţelor (disciplina,
pachete de discipline, module, programe de studiu);
▪ componenta temporală din punct de vedere al modului de planificare în timp a
procesului de formare (săptămână, semestru, ciclu, perioadă totală de formare).
Taxa de studiu - valoarea sumei de bani suportată individual de student, la refacerea
disciplinelor nepromovate, la modificarea planului de învăţământ care implică programarea
de diferenţe şi organizarea de activităţi formative suplimentare, în afara programului planificat;
Trasabilitate - aptitudinea de regăsire a istoricului utilizării sau localizării unui produs
sau a unor produse similare prin mijloace de identificare înregistrabile.
3.2 Prescurtări
➢ RSBC - Regulamentul privind creditele transferabile;
➢ RAPS - Regulamentul privind activitatea profesionala a studenţilor;
➢ SPD - Statutul personalului didactic
➢ CDI - Cadru didactic îndrumător;
➢ CF - Consiliul Facultăţii;
➢ MENCS - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PROCEDURALE
4.1. Admiterea în UCB
Modul de desfăşurare al activităţii de admitere este documentat în admiterii.
4.2. Înmatricularea studenţilor
4.2.1. Înmatricularea în anul I de studiu a studenţilor admişi prin concurs, se face la
Secretariatul facultăţii, de către secretarul responsabil de an, cu aprobarea decanului facultăţii,
în „Registrul Matricol” şi în baza de date pe suport electronic, pe baza listei candidaţilor admişi
şi a chitanţei de achitare a taxei de înmatriculare. Înscrierea studentului în „Registrul Matricol”
se face pe baza dosarului personal care cuprinde documentele prevăzute în RAPS şi care pe
perioada studiilor se completează cu documentele necesare pentru acordarea burselor, anumitor
drepturi (întreruperi de studii, refaceri de discipline, diferenţe), dovezi de achitare a taxelor,
recompense sau sancţiuni, după caz. Fiecare student înmatriculat primeşte un număr matricol
unic, care constituie element de identificare şi de trasabilitate pe perioada studiilor în facultatea
respectivă. Încadrarea studentului în procesul de învăţământ se certifică prin semnarea la
începutul fiecărui an universitar a „Contractului de studii”.
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4.2.2. Documente care dovedesc calitatea de student. Secretariatul facultăţii, prin
secretarul responsabil de an, eliberează studentului înmatriculat în anul I, „Carnetul de student"
în care se înscriu notele de la examene/alte forme de verificare, pe toată durata şcolarizării.
Aceste documente sunt vizate anual de către secretarul responsabil de an, la înscrierea
studentului într-un an de studiu. Aceste documente se retrag şi se depun la dosarul personal,
numai după completarea fişei de lichidare, în următoarele situaţii: transfer, retragere definitivă,
exmatriculare. Eliberarea duplicatelor, în cazul pierderii acestor documente, precum şi modul
de utilizare al lor, este prevăzut în RAPS.
4.2.3. Înmatricularea studenţilor într-un an de studiu se face din dispoziţia
decanului, de către secretarul responsabil de an, la începutul fiecărui an universitar, numai după
ce studentul a semnat contractul anual de studii şi a plătit taxele aferente.
4.2.4. Înmatricularea studenţilor transferaţi este permisă între 25 septembrie-1 octombrie, în
următoarele condiţii:
➢ studenţii transferaţi din alte universităţi se înmatriculează pe baza cererii
aprobate de rectorul universităţii de provenienţă şi de rectorul UCB, a dosarului
de concurs şi a situaţiei şcolare, în aceleaşi condiţii ca la punctul 4.2.1;
➢ studenţii care se transferă la facultăţi din cadrul UCB, se înmatriculează pe baza
cererii aprobate, a dosarului de concurs şi a situaţiei şcolare, în aceleaşi condiţii ca
la punctul 4.2.1;
➢ conform RSBC nu se admite transferul în primul şi ultimul an de studiu;
➢ studentul transferat sau reînmatriculat se încadrează într-un an de studiu in
condiţiile prevăzute în RSBC;
➢ la încadrarea studentului transferat sau reînmatriculat, CF analizează situaţia
stabileşte disciplinele pe care trebuie să le refacă în regim de diferenţă,
promovarea lor constituind sarcini suplimentare ce condiţionează evoluţia
acestuia.
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4.2.5. Reînmatricularea în aceeaşi facultate a studenţilor care au fost exmatriculaţi
se face pe baza cererii aprobate de rectorul UCB, la propunerea decanului facultăţii. Pentru
reînmatriculare studentul trebuie să prezinte: dosarul de concurs, fişa de înscriere, chitanţa de
achitare a taxei de şcolarizare pentru anii pe care îi repetă.
4.2.6. Înmatricularea studenţilor străini se face pe baza următoarelor acte:
▪ diplomă de absolvire a liceului – original şi traducere legalizată, vizată de
Ambasada României din ţara de reşedinţă a studentului;
▪ certificat de naştere - original şi traducere legalizată, vizată de Ambasada
României din ţara de reşedinţă a studentului;
▪ atestat de competenţă lingvistică;
▪ copie după Paşaport;
▪ adeverinţă medicală;
▪ 4 fotografii tip paşaport.
Pe baza acestor documente studenţii străini sunt supuşi aprobării de către Oficiul
studenţi străini al MENCS şi apoi înmatriculaţi în condiţiile de la punctul 4.2.1.
4.3 Evidenţa studenţilor
4.3.1. Întreaga activitate de evidenţă a studenţilor se realizează pe suport de hârtie.
Secretarul responsabil de an completează registrul matricol.
4.3.2. Alcătuirea formaţiilor de studiu. Studenţii sunt distribuiţi în funcţie de programele
de studiu în serii de studiu, formate din grupe de studii pe baza criteriului de asigurare a optimului
studenţi echivalenţi/cadru didactic. În cadrul fiecărei serii se organizează grupe de studiu al căror
indicativ numeric se stabileşte cu respectarea prevederilor din normelor interne ale UCB. La
împărţirea pe grupe se urmăreşte, de regulă, echilibrarea nivelului grupei pe criteriul mediei de
admitere, ţinându-se seama şi de opţiunile studenţilor referitoare la limba străină.
4.3.3. Întocmirea cataloagelor. Evidenţa evaluării studenţilor la toate disciplineledintrun an de studiu se face pentru fiecare disciplină în catalogul de disciplină şi centralizat, în
„Centralizatorul de note". La sfârşitul fiecărui an universitar, rezultatele evaluării studenţilor,
înscrise în cataloage, se consemnează in „Foaia matricolă" din „Registrul matricol" de către
secretarul de an, supervizat de decanul facultăţii.

4.4. Îndrumare (tutoriat) studenţi
Cadrul didactic îndrumător (CDI) (tutorele) reprezintă elementul de legătură dintre
studenţi şi conducerea facultăţii. CF al fiecărei facultăţi/colegiu desemnează CDI pentru fiecare
an de studiu.
4.5. Monitorizarea taxelor de studii
Se percep taxe de studii, aprobate de Senatul UCB, suportate individual de studenţi în
următoarele situaţii: pentru activităţile didactice obligatorii - taxa anuală de studii, la depăşirea
duratei programate de şcolarizare, la modificarea planului de învăţământ ce implica
programarea de diferenţe, precum şi la organizarea de activităţi formative suplimentare la
cererea studenţilor, în afara programului planificat, când un student transferat sau
reînmatriculat, când studenţii care trebuie să refacă activităţi de diferenţă, la restanţe; la
eliberarea documentelor de studii. Taxele de studii din UCB se aplică tuturor studenţilor,
indiferent de sursa de finanţare a şcolarizării acestora. Evidenţa taxelor de studii este ţinută de
serviciul contabilitate al fiecărei facultăţi.
4.6. Organizare examene de finalizare studii
UCB, fiind instituţie de învăţământ superior acreditată, are dreptul legal de a fi instituţie
organizatoare a examenelor de finalizare a studiilor. Organizarea şi desfăşurarea
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examenelor de finalizare a studiilor în UCB se realizează în conformitate cu prevederile anexei
metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor, aprobată
în şedinţa Senatului UCB.
4.7. Eliberare diplome
Eliberarea „Diplomei de licenţă" se efectuează în conformitate cu „Regulamentul
privind regimul actelor de studii" şi cu instrucţiunile cuprinse in „Metodologia privind
organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor", de către Compartimentul
diplome al UCB.
5. RESPONSABILITĂŢI
5.1. Decan
➢ avizează înscrierea rezultatelor situaţiei şcolare anuale în Registrul matricol;
➢ participă în cadrul Consiliului Facultăţii la aprobarea distribuirii burselor;
➢ propune numărul seriilor, al grupelor de studii şi subgrupelor;
➢ asigură repartizarea tuturor studenţilor la un CDI;
➢ avizează cererile de transfer;
➢ avizează cererile de recunoaştere sau echivalare a studiilor;
➢ supune dezbaterii CF situaţiile excepţionale referitoare la aplicarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de învăţământ;
➢ semnează diplomele/certificatele absolvenţilor eliberate de Compartimentul
diplome.
5.2. Cadrul didactic îndrumător
CDI are următoarele atribuţii şi obligaţii:
➢ Explică studenţilor pe care îi îndrumă, structura şi organizarea procesului de
învăţământ, prezintă profesorii implicaţi şi principalele direcţii de cercetare;
➢ Informează şi îndrumă studenţii în legătură cu facilităţile de studiu oferite de
facultate;
➢ Informează studenţii asupra temelor lucrărilor de diplomă, lucrărilor de cercetare
ştiinţifică studenţească şi de cercetare ştiinţifică de la departamente la care ar
putea colabora; Asigură îndrumarea studenţilor la întocmirea contractului anual
de studii şi alcătuirea programului de refacere a disciplinelor nepromovate şi/sau
pentru mărire de notă;
➢ CDI îndrumă studenţii să urmeze cursuri facultative, se interesează de
problemele profesionale şi sociale ale acestora apărute pe parcursul studiilor şi
se implică, alături de decanat, în rezolvarea lor;
➢ Informează şi îndrumă studenţii în legătură cu reglementările nou apărute la nivel
de facultate şi universitate.
5.3. Secretar şef
➢ verifică notele în cataloagele de disciplină;
➢ verifică foile matricole;
➢ verifică notele în "Registrul Matricol";
➢ elaborează statisticile privind situaţia şcolară la sfârşitul fiecărei sesiuni de
examene;
➢ asigură ţinerea sub control a tuturor înregistrărilor ce decurg din activitatea
secretariatului;
➢ verifică şi semnează diplomele/certificatele absolvenţilor;
➢ asigură înregistrarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor referitoare la
satisfacţia
absolvenţilor facultăţii/colegiului.
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5.5. Secretarul de an
➢ asigură completarea şi actualizarea bazei de date şi a „Registrului Matricol"
pentru toţi studenţii din anul de care răspunde;
➢ întocmeşte cataloagele de an la toate disciplinele prevăzute în planul de
învăţământ;
➢ înscrie notele, calculează mediile în centralizator şi „Registrul Matricol";
➢ întocmeşte şi aduce la cunoştinţă, înainte de examen, cadrului didactic de
disciplină, lista studenţilor care nu au dreptul să se prezinte la
verificările/examenele parţiale sau finale ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor
legale;
➢ întocmeşte lista studenţilor în situaţie de exmatriculare, care este supusă analizei
CF pentru a decide în conformitate cu prevederile RSBC;
➢ anunţă la avizier, cu 3 zile înainte, lista studenţilor analizaţi în cadrul şedinţei CF;
➢ anunţă la avizier numele cadrelor didactice îndrumătoare, repartizate pe ani de
studiu.
5.6. Studentul
➢ întocmească şi depune la secretariatul facultăţii contractul de studii la începutul
fiecărui an universitar;
➢ achită taxa de studiu;
➢ păstrează un contact permanent cu CDI, cu secretarul de an şi urmăreşte
anunţurile de la avizierul facultăţii.

MATRICEA RESPONSABILITATILOR
CADRE/COMPARTIMENTE IMPLICATE
ETAPE

Decanul
facultăţii

CDI

Secretar
Şef

CF

Secretarul
de an

Student

A
C
D+V
R
C
Înmatriculare studenţi
D+A
V
R
C
Evidenţa studenţilor
D+R
C
Tutoriat studenţi
D+A
V
R
C
Monitorizare taxe
A
C
R
Situaţiile excepţionale
Eliberarea diplomelor
A
V+R
R
C
Semnificaţia notaţiilor este: A - aproba, C - contribuie; D - decide; R - răspunde; V - verifică.

6. ÎNREGISTRĂRI
Toate înregistrările care decurg din activitatea de secretariat sunt complet identificate,
codificate (după caz), arhivate şi păstrate în condiţii care să permită numai accesul persoanelor
autorizate şi care să le asigure securitatea pe o perioada de timp bine determinată, în funcţie de
importanţa lor.
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RESURSELE UMANE
DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Cod document
-

Denumire document
Codul Muncii
Legea Educaţiei Naţionale - Legea 1/2011
Carta universitară a UCB
Regulamentele UCB
Statul de funcţiuni
Fişele individuale ale posturilor

1. OBIECTUL PROCEDURII
Procedura RESURSELE UMANE are în vedere activităţile operaţionale de:
CD-a. selectare a cadrelor didactice (CD) şi formare a carierei (concursuri de ocupare);
CD-b. pregătire prin doctorat a CD;
CD-c. evaluare a CD;
CD-d. motivare a CD.
Paux-a. selectare (angajare) a personalului auxiliar (Paux);
Paux-b. perfecţionare a Paux;
Paux-c. promovare a Paux;
Paux-d. stabilire a sarcinilor şi atribuţiilor Paux.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică în toate facultăţile şi departamentele UCB.
3. ABREVIERI
UCB - Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
CD - Cadru didactic
Paux - Personal auxiliar
MENCS - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Procedura se bazează pe:
Codul Muncii;
Legea Educaţiei Naţionale - Legea 1/2011
Carta universitară;
Regulamentele UCB;
Statul de funcţiuni al cadrelor;
Fişele individuale ale tuturor posturilor CD şi Paux;
Fişele de evaluare ale CD şi ale Paux din UCB.

5. ACTIVITATEA ŞI MODUL DE DESFĂŞURARE
Cele 4+4 direcţii (CD-a, b, c, d, şi Paux- a, b, c, d) de acţiune ale procedurii, au în modul
de desfăşurare elemente comune dar sunt, în general, diferite, în concordanţă cu specificul
resurselor umane: CD şi Paux. Înscrierea la concurs, desfăşurarea concursului şi ocuparea
posturilor de cadre didactice se realizează cu respectarea metodologiei prezentată în
regulamentul privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice în
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti. Înscrierea la concurs, desfăşurarea
concursului şi ocuparea posturilor pentru personalul auxiliar se realizează cu respectarea
metodologiei prezentată în Codul Muncii. Evaluarea cadrelor didactice din UCB se realizează
cu respectarea procedurii de evaluare a cadrelor didactice. Motivarea cadrelor didactice este
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susţinută de următoarele elemente:
➢ apartenenţa la o Universitate de elită;
➢ acordarea salarizării diferenţiate, funcţie de ierarhizarea oferită de evaluarea CD;
➢ acordarea de recompense morale/materiale funcţie de aportul adus la dezvoltarea şi
desfăşurarea diferitelor activităţi suplimentare normei de bază;
➢ regim preferenţial de taxe pentru CD din UCB, pentru rudele de gradul I;
➢ acordarea de bonuri de masă;
➢ existenţa unei edituri proprii, la care au acces toate CD din UCB.
6. RESPONSABILITĂŢI
Procedura se bazează pe un set de ordine, regulamente, metodologii în care sunt
precizate atât persoanele responsabile limitele responsabilităţilor acestora.
Matricea responsabilităţilor în concursurile de ocupare a posturilor de CD:
ETAPE

CADRE/ COMPARTIMENTE IMPLICATE
Dir. Candidat Secretariat Oficiul Consiliul Senatul
Depart.
UCB
juridic Facultăţii UCB

5.1 Identificarea
posturilor vacante
5.2. Scoaterea postului
la concurs
5.3. Publicare în
Monitorul Oficial al
României şi un ziar
central
5.4. Întocmirea
dosarului de concurs
de către fiecare
candidat
5.5. Înscrierea la
concurs
5.6. Constituirea
comisiilor de concurs
5.7. Examinarea
dosarelor de către
comisia de concurs
5.7. Examinarea
dosarelor şi a hotărârii
comisiei de concurs de
către CONSILIUL
FACULTĂŢII
5.7. EXAMINAREA
dosarelor şi a hotărârii
comisiei de concurs de
către SENATUL
UNIVERSITĂŢII
5.7. Examinarea
dosarelor şi a hotărârii
comisiei de concurs de
către MENCS
5.8. Numirea pe post
5.9. Rezolvarea
contestaţiilor

MENCS

V+D

Rectorul Comisia de
analiză a
UCB
contestaţiilor
A

D

R

V

C+R

D

V

C

V+D

A

V+A

V+A

V+A
R
A

V+D

Notaţii în tabel: A – Aprobă/Avizează C - Contribuie / D - Decide asupra efectuării acţiunii /
R - Răspunde de efectuarea acţiunii /V- Verifică
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Matricea responsabilităţilor în evaluarea CD:
ETAPE
Dir.
Depart.
5.1 Elaborarea fişelor cadru de evaluare a
CD
5.2. Armonizarea şi adaptarea fişelor de
evaluare funcţie de specificul
departamentelor
5.3. Elaborarea unei proceduri locale de
evaluare
5.4. Întocmirea individuală a fişei de
evaluare de către fiecare membru al
departamentului
5.5. Evaluarea fiecărui CD de către
directorul de departament
5.5. Se acceptă? (CD)
5.6. Depunerea contestaţiilor la divizia
resurse umane din UCB
5.7. Acordarea salarizării diferenţiate

CADRE/ COMPARTIMENTE IMPLICATE
Colectiv Consiliul Cadru
Comisia de
Rectorul
Depart.
Depart. didactic
contestaţii
UCB
R+D
C
R+D
R

R
V+R
R

V+D

D

A

Matricea motivării CD:
CADRE/ COMPARTIMENTE IMPLICATE
ETAPE
5.1 Acordarea de diplome de excelenţă pentru
întreaga activitate personalităţilor din UCB
5.2. Acordarea salarizării diferenţiate, funcţie
de ierarhizarea oferită de evaluarea CD
5.3. Acordarea de recompense
morale/materiale funcţie de aportul adus la
dezvoltarea şi desfăşurarea diferitelor activităţi
suplimentare normei de bază
5.4. Asigurarea asistenţei medicale pentru toţi
membrii, comunităţii academice
5.5. Regim preferenţial de taxe pentru CD din
UCB, pentru rudele de gradul I, la examene de
admitere, etc.
5.5. Acordarea de bonuri de masă
5.6. Existenţa unei edituri proprii
5.7. Existenţa buletinului UCB

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dir.
Depart.

Decan

Consiliu
facultate

Consiliul de
Administraţie

D
D+R

Senat
A

A

D+R

A

D
D
D+R
D
D

7. ÎNREGISTRĂRI
Procedura are ca suport material de desfăşurare în principal:
statele de funcţii ale departamentelor;
registrul de înscrieri la concurs;
dosarul de concurs, conform metodologiei;
listele cu rezultatele concursului;
deciziile de ocupare a postului;
fişele posturilor;
fişele de evaluare.
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RESURSELE MATERIALE ŞI LOGISTICE
1. OBIECTUL PROCEDURII
Procedura se referă la managementul infrastructurii (săli de curs, săli de seminar, săli de
laborator, spaţii campus universitar, cămin, cantină, club, biblioteci, dotarea acestora cu echipamente
hardware şi software, servicii de transport şi comunicare); stabilirea responsabilităţilor în identificarea
resurselor necesare pentru a realiza conformitatea, în procurarea, repartizarea, administrarea, ocuparea
şi întreţinerea infrastructurii, semnalarea deteriorărilor şi recuperarea pagubelor
2. DOMENIUL DE APLICARE
Sălile de curs, seminar sau laborator sunt amplasate în: Piteşti, Str. Bascovului, nr.
2A; Brăila, Str. Rubinelor, nr. 16-18; Rm. Vâlcea, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 39.
3. DEFINIŢII
Infrastructura - sistem de facilităţi, echipamente şi servicii pentru funcţionarea unei
organizaţii, conform SR EN ISO 9000 : 2001. Infrastructura include: clădiri, spaţiul de lucru şi
utilităţi asociate; echipament pentru procese (hardware şi software); servicii logistice.
➢
➢
➢
➢

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Legea Educaţiei Naţionale - Legea 1/2011
SR EN ISO 9000:2000 sisteme de management al calităţii
Clasificarea activităţilor din economia naţională
Regulamente UCB

5. ACTIVITATEA ŞI MODUL DE DESFĂŞURARE
Se abordează "managementul resurselor materiale" ca proces, în conformitate cu SR
EN ISO 9000, cap. 2.3. Considerăm ca elemente de ieşire: (a) asigurarea şi menţinerea
infrastructurii necesare realizării conformităţii cu cerinţele următoarelor produse: educaţia şi
pregătirea de specialitate a studenţilor şi specializarea prin cursuri postuniversitare şi (b)
asigurarea şi menţinerea infrastructurii necesare realizării conformităţii cu cerinţele produsului
„cercetarea şi dezvoltarea". Vom considera elementele de intrare ale acestui proces: resursele
financiare şi umane alocate; legislaţia în domeniu; dispoziţiile conducerii.
5.1 Diagrama flux a managementului resurselor materiale (infrastructurii)
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5.2 Infrastructura de bază
➢ Prin „infrastructură de bază a Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti se înţelege
acea parte a infrastructurii (punctul 1 de mai sus), prin care se asigură condiţiile de
desfăşurare a activităţilor didactice curente (cursuri, seminarii, lucrări delaborator, proiecte
de an şi de diplomă, instruire şi autoinstuire asistată de calculator, sesiuni ştiinţifice
studenţeşti, concursuri profesionale etc.)
➢ Infrastructura de bază este constituită din săli de curs, seminar şi proiectare, laboratoare
didactice şi centre de calcul, precum şi din dotările auxiliare necesare desfăşurării
corespunzătoare a procesului de învăţământ (holurile şi alte spaţii pentru odihnă şi relaxare,
în timpul pauzelor: bufete, grupuri sanitare etc.).
➢ Modificarea destinaţiei unor săli din infrastructura de bază trebuie supuse unui control strict
al Senatului Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti. Este necesară şi o analiză
temeinică a situaţiei sălilor care au suferit deja astfel de modificări.
SĂLILE DE CURS
➢ Cursurile vor fi programate exclusiv în sălile avizate de Rectorat pentru astfel de activităţi
didactice, denumite „săli de curs".
➢ Patrimoniul „sălilor de curs" este format din: toate amfiteatrele existente; toate sălile de
seminarii, construite de la început pentru astfel de activităţi; anumite săli proiectate şi construite
iniţial pentru alte tipuri de activităţi (seminarii, laboratoare etc.), care vor fi reamenajate şi dotate
în mod corespunzător; numărul acestor săli se va stabili în funcţie de necesităţile pentru întreaga
universitate iar sălile vor fi nominalizate şi în final avizate de către Rectorat.
➢ Se va asigura o încărcare maximă în timp a amfiteatrelor şi a celorlalte săli de curs, printrun control strict al repartizării lor.
➢ Sălile noi de curs vor trebui să asigure următoarele condiţii: să aibă dimensiuni
corespunzătoare numărului de studenţi din seriile care vor fi programate în ele; să fie dotate
cu table alăturate; să fie mobilate cu bănci şi scaune; să fie iluminate natural în mod
corespunzător; să fie echipate cu instalaţii de încălzire şi de iluminare artificială
corespunzătoare desfăşurării normale a procesului de învăţământ în anotimpul rece şi
respectiv dimineaţa sau seara.
➢ Pentru toate sălile de curs se vor asigura condiţiile unei bune desfăşurări a activităţii de
predare a cursului, precum şi condiţii corespunzătoare de confort şi igienă, constând în:
posibilitatea aerisirii prin deschiderea (fără dificultate) a unora dintre ferestre; amfiteatrele
mari şi în măsura posibilităţilor şi alte săli de curs vor fi dotate cu instalaţii de ventilaţie sau
de aer condiţionat; dotarea fiecărei săli de curs cu cuiere fixe, amplasate corespunzător sau
găsirea unei soluţii pentru garderobă; spălarea tablelor de către personalului angajat pentru
întreţinerea curăţeniei, după încheierea orelor de curs corespunzătoare fiecărei discipline;
întreţinerea în stare de funcţionare a mobilierului, a tablelor, a uşilor, a ferestrelor, a
instalaţiei de încălzire şi a celei de iluminat etc.; programarea în sălile de curs a seriilor de
studenţi în funcţie de efectivele acestora, excluzându-se situaţiile în care efectivul de
studenţi să fie mai mare decât capacitatea sălii; evitarea situaţiilor în care aceeaşi serie de
studenţi să fie mutată, în aceeaşi zi, dintr-osală de curs în alta.
SĂLILE DE SEMINAR
Seminariile vor fi programate în „sălile de seminar" avizate de către Rectorat pentru astfel de
activităţi şi eventual în unele dintre sălile (mici) de curs, în perioadele în care acestea sunt
disponibile. Sunt considerate săli de seminar: sălile proiectate şi realizate de la început pentru
seminarii, mobilate cu bănci fixe; sălile destinate iniţial altor tipuri de activităţi (laborator etc.),
care vor fi amenajate şi dotate corespunzător. Pentru toate sălile de seminar se vor asigura
condiţii corespunzătoare de încălzire, iluminare, aerisire şi întreţinere similare celor menţionate
pentru sălile de curs.
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5.3. Dotările bibliotecii.
Modul de efectuarea a activităţii în bibliotecile care aparţin Universităţii „Constantin
Brâncoveanu” din Piteşti este reglementat în regulamentul bibliotecii.
5.4. Dotările laboratoarelor.
Este foarte important pentru prestigiul universităţii să dispună de laboratoare dotate
corespunzător, conform exigenţelor europene. Astfel de laboratoare pot fi utilizate foarte
eficient atât în instruirea studenţilor, cât şi la cursurile postuniversitare. Este preferabil ca
fondurile repartizate de la buget pentru software să utilizate în dotarea cu licenţe.
6. RESPONSABILITĂŢI
6.1. Director Direcţia Administrativă răspunde de: managementul infrastructurii la nivel de
universitate şi gestionarea şi întreţinerea infrastructurii
6.2. Directorul economic coordonează recuperarea pagubelor.
6.3. Personalul universităţii, prin administratori şi gestionari, şi studenţii trebuie să asigure:
identificarea cerinţelor necesare dezvoltării infrastructurii şi semnalarea deteriorărilor.
6.4. Prorectorul responsabil cu baza materială coordonează activitatea în campusul
universitar, supervizează administrarea spaţiilor de învăţământ şi de cercetare, etc.
Matricea responsabilităţilor

ETAPE
Identificare, înregistrare, necesar dezvoltare sau
menţinere infrastructură
Dezvoltare sau menţinere infrastructură
Realizare acţiune dezvoltare sau menţinere infrastructură

Toţi salariaţii şi
studenţii

Directorul
Administrativ

Personalul tehnic
administrativ

C

D

R

R
R

V
C

Notaţii: A – aprobă, C - contribuie; D - decide asupra efectuării acţiunii; R - răspunde de
efectuarea acţiunii; V – verifică
7. ÎNREGISTRĂRI
Documentele referitoare la monitorizarea activităţii de dezvoltarea infrastructurii şi
menţinere, administrare a ei, sunt înregistrate de compartimentele de resort (Contabilitate,
Direcţia Administrativă).
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CONTROLUL DOCUMENTELOR
DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Cod document
Legea nr. 1/2011

Denumire document
Legea educaţiei naţionale (Legea nr. 1 din 10 ianuarie 2011,
publicată în Monitorul Oficial al României nr.18 din 2011)
SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.
SREN ISO 9001:2001

Sisteme de management al calităţii. Cerinţe

1. OBIECTUL PROCEDURII
Prezenta procedură are drept scop menţinerea sub control a documentelor utilizate în
UCB, inclusiv cele cerute de sistemul de management al calităţii. Se definesc activităţile pentru
proiectarea, generarea, aprobarea documentelor înainte de emitere, analizarea sauactualizarea
după implementare, precum şi asigurarea că la locurile de utilizare sunt disponibile versiunile
valabile, care trebuie să fie lizibile şi cu cod de identificare.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică la nivel de serviciu, facultate sau universitate, de către
orice persoană a cărei activitate contribuie - direct sau indirect - la menţinerea sub control a
documentelor universitare inclusiv cele cerute de sistemul de management al calităţii.
3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
3.1. Definiţii
➢ Document: Act oficial (text scris, reprezentare grafică, mostre etc.) ce constituie un
element de informare prin care se preconizează sau se adevereşte un fapt, se conferă un
drept sau se recunoaşte o obligaţie. El serveşte la fundamentarea acţiunilor sau la
cunoaşterea acestora, fiind o indicaţie, o mărturie sau o probă; în SR EN ISO 9000 : 2001,
documentul este definit ca „informaţie (date semnificative) împreună cu mediul său suport".
Mediile suport pot fi: hârtia, fotografiile, discurile magnetice, electronice sau optice pentru
computer sau combinaţii ale acestora.
➢ Controlul documentelor: ansamblul activităţilor prin care se proiectează, elaborează,
verifică, evaluează şi păstrează fluxul de documente.
➢ Specificaţie: „document care stabileşte cerinţe" (SR EN ISO 9000 : 2001)
➢ Înregistrare: „document prin care se declară rezultatele obţinute sau se furnizează dovezi
ale activităţilor înregistrate" (SR EN ISO 9000 : 2001).
➢ Procedură: „mod prestabilit specificat, de desfăşurare a unei activităţi sau a unui proces"
(SREN ISO 9000: 2001).
➢ Elaborator de document: persoană (sau grup de persoane) ce a fost desemnată şi are
responsabilitatea realizării unui document.
➢ Utilizator de document: persoană (grup de persoane sau structură administrativă), care a
primit un document, distribuit pe baza unei liste de difuzare, în scopul aplicării în activitatea
sa.
➢ Documentaţie: set de documente; Informaţia din documentaţie trebuie să adauge valoare
în procesul la care se referă. Elaborarea unei documentaţii nu trebuie să fie un scop în sine.
De exemplu, documentaţia referitoare la sistemul de management al calităţii include:
declaraţie (scrisă) a politicii şi obiectivelor în domeniul calităţii; Codul de Asigurare a
calităţii; documentele necesare organizaţiei pentru a se asigura că planificarea, operarea,
controlul şi execuţia proceselor sale este eficace (de exemplu proceduri şi înregistrările
cerute, standarde, specificaţii, rapoarte şi desene - SR EN ISO 9001 : 2001).
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3.2. Prescurtări
R.UCB - Rector UCB sau reprezentantul său;
RC- Responsabil compartiment (facultate, departament, serviciu); poate fi decan, director de
departament etc.
CEAC – Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii.
4. ACTIVITATEA ŞI MODUL DE DESFĂŞURARE
4.1.Diagrama - flux
În fig. 4.1 se prezintă diagrama generală a procesului de control al documentelor; se
particularizează în fig. 4.2 diagrama flux a procesului de elaborare a documentelor, în fig. 4.3
diagrama flux a procesului de modificare a documentelor, în fig. 4.4 diagrama flux a procesului de
înregistrare a documentelor iar în fig. 4.5 diagrama flux de utilizare a documentelor.
4.2. Descrierea procesului
4.2.1. Iniţiative în procesul de control al documentelor
Controlul documentelor cerute de sistemul de management al calităţii, implică înprimul
rând, ca înainte de emiterea lor, să se verifice dacă sunt adecvate specificului desfăşurării
procesului reglementat, în universitate. Este strict necesar ca documentele cerute de sistemul
de management a calităţii să fie în concordanţă cu legislaţia în vigoare (legi, ordonanţe, ordine
ministru, hotărâri etc.) şi să se adapteze la modificările acesteia. SEAC va selecta astfel de
documente externe, care fac referiri la activităţi care se desfăşoară în universitate, pentru a fi
difuzate şi aplicate în universitate. După implementarea sistemului de asigurare a calităţii, ca
urmare a aplicării principiului „orientării către client" se pot identifica noi necesităţi ale
clienţilor, care impun elaborarea de noi documente cerute de sistemul de asigurare a calităţii;
de asemenea, aplicarea principiului „îmbunătăţirea continuă" poate impune elaborarea de noi
documente cerute de sistemul de asigurare a calităţii. Ca urmare poate să apară oricând cerere
de solicitare privind elaborarea, modificarea sau anularea unui document, de la un salariat
oarecare sau în urma auditului.
4.2.2. Analiza şi aprobarea iniţiativei
După înregistrarea unei cereri prin care se solicită elaborarea, modificarea sau anularea
unui document sau a unui solicitări în urma auditului, SEAC va efectua un studiu de analiza
valorii, care să verifice dacă valoarea adusă justifică cheltuiala necesară. R.UCB sau RC (în
funcţie de domeniul de aplicare a documentului), după consultarea studiului respectiv, decide
sistarea operaţiei sau aprobarea iniţiativei concretizată în elaborarea, modificarea sau anularea
documentului intern; în cazul unui document extern, decide asupra înscrierii şi utilizării acestuia.
4.2.3. Descrierea procesului de elaborare document
RC solicită elaboratorului documentului identificarea cerinţelor şi restricţiilor privind
elaborarea documentului şi consemnarea acestora în dosarul de urmărire a documentului. După
identificarea cerinţelor şi restricţiilor, elaboratorul documentului defineşte structura acestuia şi
o supune aprobării RC. După aprobarea structurii documentului, elaboratorul redactează
documentul, după care îl supune verificării de către RC. Dacă documentul redactat corespunde
cerinţelor şi restricţiilor îl trimite în anchetă utilizatorilor documentului (dacă cheltuielile
necesare sunt justificate de creşterea valorii de utilizare); în caz contrar solicită efectuarea
modificărilor necesare documentului redactat.
Se aplică principiul „implicarea personalului" (SR EN ISO 9000:2001), prin lansarea în
anchetă a proiectului, înainte de emiterea documentului (în ce priveşte adecvarea acestuia),
către personalul de la toate nivelurile, a cărei activitate contribuie - direct sau indirect - la
aplicarea documentului respectiv sau este afectată de aplicarea acestuia. CEAC din
universitate, anunţă prin listă de difuzare apariţia proiectului noului document şi adresa URL
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la care este accesibilă; solicită confirmare prin semnătură a primirii mesajului; lista dedifuzare
cu semnăturile de confirmare a primirii mesajului de către responsabilii cu asigurarea calităţii,
este arhivată la SEAC. Într-o anexă la lista de difuzare este precizată data până la care se pot
depune la registratura generală a universităţii observaţiile la proiect precum şi recompensele
sau sancţiunile corespunzătoare calităţii informaţiilor oferite deaceste observaţii (articolul nr.
998 din CODUL CIVIL); în aceeaşi anexă se va menţiona şi adresa e-mail la care se vor adresa
observaţiile la proiect. Responsabilii cu calitatea transmit aceste informaţii personalului
afectat de apariţia proiectului documentului; pentru personalul care nu are acces la sit-ul pe
care documentul este accesibil, documentul este afişat în locurilestabilite de comun acord între
conducătorii posturilor de lucru şi personalul respectiv.
La data până la care s-au putut depune la registratura generală a universităţii
observaţiile la proiect, responsabilii cu asigurarea calităţii transmit la COMISIA DE
EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII, liste de difuzare în care utilizatorii de document
semnează pentru primirea proiectului documentului şi îşi asumă răspunderea asupra adecvării
documentului, în cazul în care nu adresează observaţii scrise elaboratorului documentului; întro anexă, se va menţiona numărul de înregistrare la registratura UCB, a adresei către elaborator,
prin care se comunică data şi adresa e-mail de la care au fosttransmise, ca fişiere MS
Word ataşate, observaţiile, propunerile de îmbunătăţire a proiectului documentului; se poate
propune şi experimentarea proiectului la o scară optimă, pentrudiminuarea riscului, asociat atât
experimentării pe o scară prea largă, cât şi riscului generalizării rezultatului unui experiment
efectuat la o scară prea mică; în cazul aprobării experimentării, procesul se reia după
experimentare. Aceste liste de difuzare şi adrese se arhivează în dosarul de urmărire a
proiectului. Fişierele ataşate cuprinzând observaţiile la proiect, se stochează pe CD Recordable
anexate la dosarul de urmărire a proiectului.
După trei zile de la data până la care s-au putut depune la registratura generală a
universităţii observaţiile la proiect, COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A
CALITĂŢII, transmite elaboratorului documentului fişierele cu observaţiile la proiectul
documentului şi termenul pentru definitivarea documentului. După definitivarea documentului
conform informaţiilor primite de la utilizatorii de proiect, elaboratorul documentului îl transmite
COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII din universitate, cu număr de
înregistrare la registratura generală a universităţii. COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE
A CALITĂŢII supune aprobării documentul definitivat preluat de la elaborator, în şedinţa
CEAC, pentru care a fost planificat. In procesul verbal al şedinţei, se consemnează discuţiile şi
hotărârea aprobării sau modificării documentului; dacă se hotărăşte modificarea trebuie să se
precizeze şi data până la care se fac modificările şi data şedinţei CEAC, în care se va supune
aprobării, din nou, documentul respectiv. COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A
CALITĂŢII şi elaboratorul documentului vor relua procesul corespunzător. Dacă documentul
redactat corespunde cerinţelor, restricţiilor şi înglobează informaţiile primite din anchetă, este
supus aprobării R.UCB;
4.2.4. Descrierea procesului de modificare document
RC solicită elaboratorului documentului identificarea cerinţelor privind modificarea
documentului şi consemnarea acestora în dosarul de urmărire a documentului. După
identificarea cerinţelor şi restricţiilor, elaboratorul documentului formulează modificarea
documentului, analizează întregul document, după care supune verificării de către RC întregul
document. Documentul în noua formă se trimite în anchetă personalului afectat, dacă este
suficient de mare probabilitatea acoperirii cheltuielilor implicate de anchetă, de valoarea
adăugată astfel documentului. Dacă documentul modificat corespunde cerinţelor, RC îl supune
aprobării R.UCB; în caz contrar solicită efectuarea modificărilor necesare.
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4.2.5. Descrierea procesului de înscriere document
Responsabilul cu asigurarea calităţii (RAC) înscrie documentul în lista evidenţei
documentelor compartimentului respectiv. RC sau CEAC (în funcţie de domeniul de
valabilitate al documentului) decide difuzarea copiilor documentului elaborat sau modificat sau
distrugerea copiilor documentului anulat. CEAC sau RAC (în funcţie de domeniul de
valabilitate al documentului) distruge toate exemplarele documentului anulat sau difuzează
copii ale documentului elaborat sau modificat, la toţi utilizatorii. Elaboratorul documentului
instruieşte utilizatorii documentului şi eliberează certificatele corespunzătoare; un exemplar din
fiecare certificat se păstrează la dosarul de urmărire a documentului.
4.2.6. Descrierea procesului de utilizare document
În mod curent, oricare salariat, trebuie să identifice ultima variantă a documentului
referitor la activitatea respectivă, în lista evidenţă documentelor a compartimentului în care
este încadrat, să respecte prescripţiile documentului şi să realizeze înregistrările necesare.
Documentul aprobat pentru aplicare poate fi difuzat către toate punctele de aplicare astfel:
SEAC din universitate, face disponibil pe site-ul său documentul; SEAC anunţă prin listă de
difuzare toţi responsabilii cu asigurarea calităţii de apariţia noului document şi adresa URL
la care este accesibilă; solicită confirmare prin semnătură a primirii mesajului; lista de difuzare
cu semnăturile de confirmare a primirii mesajului de către responsabilii cu asigurarea calităţii,
este arhivată de SEAC al universităţii.
Responsabilii cu asigurarea calităţii (RAC) anunţă prin lista de difuzare personalul
afectat de apariţia noului document şi adresa URL, la care este accesibilă; pentru personalul
care nu are acces la site-ul pe care documentul este accesibil, documentul este afişat în locurile
stabilite de comun acord între conducătorii posturilor de lucru şi personalul respectiv. Lista
de difuzare cu semnăturile de confirmare a primirii mesajului de cătrepersonalul afectat,
este arhivată de RAC
Revizuirea periodică a documentelor puse în aplicare este necesară ca urmare a aplicării
principiului „îmbunătăţirea continuă" şi ca rezultat al analizei periodice a examinării fişelor de
neconformitate şi verificării eficacităţii sau eficienţei documentelor. De asemenea, ca urmare a
aplicării principiului „orientării către client", se pot identifica noi necesităţi ale clienţilor, care
impun revizuirea documentelor; similar activităţii de standardizare, revizuirea se poate face la
patru ani sau dacă este impusă din alte motive. Pentru aplicarea principiului „implicării
personalului", periodic, la patru ani, se solicită prin circulară, opinia privind necesitatea
revizuirii, utilizatorilor documentului. Observaţiile, sugestiile, recomandările sau lipsa acestora
se comunică sub semnătură, individual sau colectiv. Revizuirea periodică a documentelor puse
în aplicare poate rezulta şi din criteriile de evaluare în cadrul modelelor de excelenţă.
După colectarea rezultatelor anchetei sau a comparării cu organizaţiile similare (modele
de excelenţă), informaţia obţinută se analizează, se ordonează, se clasifică şi se stochează, de
către SEAC; acesta decide modificările necesare ale documentului respectiv sau retragerea
acestuia.
Conducerea aprobă revizuirea documentului sau retragerea acestuia.
Informaţia privind revizuirea sau retragerea documentului respectiv poate fi difuzată
către toate punctele de aplicare astfel:
➢ Pe site-ul pentru calitate al universităţii se face disponibil documentul revizuit; Se anunţă
prin circulară toţi RAC de la punctele de lucru (departamente, servicii etc.), revizuirea
documentului respectiv şi adresa URL la care este accesibilă sau retragerea acestuia; se
solicită confirmare prin semnătură a primirii mesajului; circulara cu confirmările de
primire a mesajului de către responsabilii cu asigurarea calităţii (pe hârtie sau prin email),
este arhivată de responsabilul cu documentaţia din Serviciul de evaluare şi asigurare a
calităţii.
➢ Responsabilii cu calitatea de la punctele de lucru, anunţă prin circulară personalul afectat
de revizuirea documentului şi adresa URL, la care este accesibilă sau retragerea acestuia;
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pentru personalul care nu are acces la site-ul pe care documentul este accesibil,
documentul revizuit este afişat în locurile stabilite de comun acord între conducătorii
posturilor de lucru şi personalul respectiv. Circulara cu semnăturile de confirmare a
primirii mesajului de către personalul afectat, este arhivată de responsabilii cu calitatea de
la punctele de lucru.
➢ Responsabilul cu documentaţia din Serviciul de evaluare şi asigurare a calităţii, verifică
anual arhiva cu circularele privind difuzarea informaţiei privind retragerea sau revizia
documentelor şi modul de acces la acestea, la fiecare RAC de la punctele de lucru.
Asigurarea disponibilităţii la punctele de utilizare, a versiunilor relevante ale
documentelor relevante
Pentru documentele utilizate în sistemul de management al calităţii din universitate (cu
excepţia înregistrărilor), care se referă la procese permanente (instruirea studenţilor, doctoranzilor
etc.), la începutul fiecărui an se elaborează un index cu versiunile relevante, la data de 31
decembrie din anul anterior. Până la data de 10 a fiecărei luni se elaborează un index al
documentelor revizuite în luna anterioară şi care intră în vigoare la începutul lunii următoare.
SEAC din universitate face disponibil pe site-ul său indexul anual sau lunar; RAC de
la punctele de lucru afişează indexul anual şi cel lunar al versiunilor relevante ale documentelor
pentru personalul din punctul de lucru respectiv. Pentru documentele utilizate în sistemul de
management al calităţii din universitate (cu excepţia înregistrărilor), care se referă la procese
ocazionale (contracte de cercetare, dezvoltare tehnologică, producţie, servicii etc.), după
semnarea contractului de părţile interesate se elaborează un index cu versiunile relevante ale
documentelor; directorul de contract distribuie acest index personalului care participă la
realizarea contractului şi asigură accesul personalului la documentele respective. În cazul
modificării autorizate de părţile interesate, a contractului, unele documente utilizateîn sistemul
de management al calităţii pot fi revizuite; în termen de o săptămână de la data înregistrării
modificării contractului, directorul de contract actualizează indexul cu versiunile relevante ale
documentelor, îl distribuie personalului care participă la realizarea contractului şi asigură
accesul personalului la documentele revizuite.
Distribuirea documentelor externe, aprobate pentru punere în aplicare
Atunci când conducerea UCB are obligaţia expresă de a asigura aplicarea în universitate
a unui document extern, acesta poate fi difuzat către toate punctele de aplicare astfel:
➢ Pe site-ul pentru calitate din UNIVERSITATE, se face disponibil documentul; SEAC
anunţă prin circulară toţi RAC de necesitatea aplicării documentului respectiv şiadresa
URL, la care este accesibilă; solicită confirmarea prin semnătură a primirii mesajului.
Circulara cu semnăturile de confirmare a primirii mesajului de către RAC, este arhivată
la SEAC al universităţii;
➢ Responsabilii cu calitatea la punctele de lucru, anunţă prin circulară personalul afectat
de necesitatea aplicării documentului respectiv şi adresa URL, la care este accesibilă;
pentru personalul care nu are acces la site-ul pe care documentul este accesibil,
documentul este afişat în locurile stabilite de comun acord între conducătorii posturilor
de lucru şi personalul respectiv. Circulara cu semnăturile de confirmare a primirii
mesajului de către personalul afectat, este arhivată de RAC.
➢ Responsabilul cu documentaţia din SEAC, verifică anual arhiva cu circularele
privind difuzarea informaţiei despre apariţia documentului şi modul de acces la acesta.
Asigurarea disponibilităţii la punctele de utilizare, a versiunilor relevante ale
documentelor externe relevante. Până la data de 10 a fiecărei luni se elaborează un index al
documentelor externe care se aplică în universitate; acesta este lansat pe site-ul universităţii.
Responsabilii cu calitatea de la punctele de lucru, afişează indexul lunar al documentelor
externe care se aplică la punctul de lucru respectiv.
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5. RESPONSABILITĂŢI
În tabelul 1 se prezintă matricea responsabilităţilor. Tabelul 1 Matricea
responsabilităţilor privind „CONTROLUL DOCUMENTELOR"
CADRE/COMPARTIMENTE IMPLICATE
ETAPE
R.UCB
sau RC
Analiza documentului
Analiză operaţie necesară
Elaborare document
Modificare document
Înscriere document

D
D
D
D

SEAC

CC
SEAC
sau
CEAC

DC, RAC
au directorul
de contract

R
R
V
V
C

V
V
V
V
A

A
A
A
A
R

Elaborator
document

Utilizator
document

C
R
R
C

C
C
V

Utilizare document
A
V
V
V
C
R
Notaţii: A-aprobă; C - contribuie; D - decide asupra efectuării acţiunii; R - răspunde de efectuarea acţiunii: V verifică

5.1 Rectorul UCB sau reprezentantul său
➢ decide asupra elaborării documentului;
➢ aprobă punerea în aplicare a documentelor;
➢ aprobă modificarea documentelor sau retragerea acestora.
5.2. Comitetul de conducere al SEAC sau CEAC:
➢ verifică şi decide privind colectarea rezultatelor anchetei la care sunt supuse
documentele înainte de punerea în aplicare sau rezultatele comparării cu organizaţii
similare (modele de excelenţă), analiza, ordonarea, clasificare şi stocarea informaţiilor
obţinute;
➢ verifică şi decide privind modificările documentelor sau retragerea acestora dupăanaliza
informaţiilor din ancheta privind modificările necesare.
5.3. Director Calitate:
➢ răspunde de controlul documentelor externe utilizate în sistemul de management al
calităţii din universitate;
➢ aprobă analiza operaţiei necesare;
➢ aprobă analiza documentului şi a valorii sale;
➢ verifică aplicarea documentelor;
➢ face disponibil pe site-ul său documentele aprobate pentru aplicare sau revizuire;
➢ răspunde de informarea prin circulară a tuturor responsabililor cu asigurarea calităţii, de
apariţia documentelor aprobate pentru aplicare, revizuite sau retrase şi adresa URL la
care se pot consulta; răspunde de confirmarea prin semnătură a primirii mesajului şide
arhivarea circularei cu semnăturile de confirmare a primirii mesajului de către
responsabilii cu asigurarea calităţii;
➢ face disponibil pe site-ul său indexul cu documentele externe în vigoare.
5.4. Responsabilii cu asigurarea calităţii (RAC):
➢ răspunde de controlul documentelor externe utilizate în sistemul de management al
calităţii din universitate;
➢ aprobă analiza operaţiei necesare;
➢ aprobă analiza documentului şi a valorii sale;
➢ verifică aplicarea documentelor;
➢ răspund de controlul documentelor utilizate în sistemul de management al calităţii la
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➢
➢
➢
➢

punctele de lucru;
anunţă prin circulară personalul afectat de apariţia unui document aprobat pentru
aplicare, revizuit sau retras şi adresa URL, la care documentul este accesibil;
arhivează circularele cu semnăturile de primire ale personalului;
afişează la punctele de lucru indexul lunar al documentelor externe în vigoare;
distribuie personalului, indexul cu documentele relevante aferente contractului şi
actualizează indexul.

5.5. Elaboratorul proiectului
➢ contribuie la analiza documentului şi a valorii sale;
➢ răspunde de elaborarea documentului;
➢ răspunde de modificarea documentului;
➢ instruieşte personalul privind aplicarea documentului;
➢ contribuie la utilizarea documentului.
5.6. Utilizatorul documentului
➢ contribuie la elaborarea documentului;
➢ contribuie la modificarea documentului;
➢ verifică înscrierea documentului;
➢ răspunde de aplicarea documentului.
6. ÎNREGISTRĂRI
Înregistrările referitoare la intrarea în vigoare a documentelor utilizate în sistemul de
management al calităţii al universităţii şi revizuirea acestora, sunt înregistrate la Registratura
UCB. Înregistrările referitoare la intrarea în vigoare a documentelor utilizate în sistemul de
management al calităţii specifice unor puncte de lucru şi revizuirea acestora se înregistrează la
registratura punctelor de lucru respective (facultăţi, departamente, servicii etc.).
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CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR
DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Cod document
Legea nr. 1/2011

Denumire document
Legea educaţiei naţionale

SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale
şi vocabular.
SREN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
SREN ISO 11442-1: Documentaţia tehnică de produs. Gestionarea informaţiilor tehnice
1997
asistată de calculator. Partea 1: Cerinţe de securitate
SREN ISO 11442-2: Documentaţia tehnică de produs. Gestionarea informaţiilor tehnice
1997
asistată de calculator. Partea 2: Documentaţie originală.
1. OBIECTUL PROCEDURII
Prezenta procedură are ca scop definirea controlului necesar pentru ţinerea sub control
a modului de acces, identificare, arhivare, protejare, regăsire, durata de păstrare şi distrugere a
înregistrărilor. Scopul stabilirii şi menţinerii înregistrărilor este furnizarea de dovezi ale
conformităţii cu cerinţele şi ale funcţionării eficace a sistemului de management al calităţii.
Acestea trebuie să rămână lizibile, identificabile şi uşor de regăsit.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică de către orice persoană a cărei activitate contribuie - direct
sau indirect - la controlul înregistrărilor cerute de sistemul de management al calităţii;în
funcţie de domeniul de aplicare a înregistrării, procedura de control a acesteia se poate aplica
la nivel de serviciu, colegiu, departament, facultate, universitate.
3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
3.1.Definiţii
➢ Înregistrare - document prin care se declară rezultate obţinute sau furnizeazădovezi
ale activităţilor realizate. Spre deosebire de celelalte documente utilizate în sistemul
de management al calităţii, înregistrările nu sunt supuse reviziilor (SR EN ISO
9000:2001, punctul 3.7.6).
➢ Trasabilitate - abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce
este luat în considerare. Trasabilitatea se poate referi la originea elementelor de
intrare transformate în elemente de ieşire, istoricul transformărilor, distribuţia şi
localizarea elementelor de ieşire.
➢ Control - analiză permanentă sau periodică a unei activităţi, a unei situaţii etc. pentru
a urmări mersul ei şi pentru a lua măsuri de îmbunătăţire
➢ A identifica - a constata, a stabili identitatea unui lucru, unei persoane sau unui lucru;
a recunoaşte.
3.2. Prescurtări
CEAC - Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
RAC - responsabilul cu asigurarea calităţii;
DCG - Directorul General cu Calitatea din universitate.
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4. ACTIVITATEA ŞI MODUL DE DESFĂŞURARE
4.1 Diagrama flux

4.2 Descrierea procesului
4.2.1 Stabilirea registrelor necesare. Definirea controlului necesar pentru
identificarea înregistrărilor
Pentru a permite, analiza permanentă sau periodică, a documentelor prin care sedeclară
rezultate obţinute sau care furnizează dovezi ale activităţilor realizate (controlul înregistrărilor),
acestora li se vor asocia numere de înregistrare în registre stabilite de Comisia de evaluare şi
asigurare a calităţii; aceasta stabileşte şi durata de păstrare a înregistrărilor. Stabilirea registrelor
necesare se face în concordanţă cu clasificarea documentelor după domeniul lor de utilizare. În
procesul verbal al şedinţei Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii se consemnează registrele
necesare şi controlul necesar pentru identificarea înregistrărilor.
4.2.2 Înregistrarea, şnuruirea şi parafarea registrelor sau inscripţionarea
holografică a discurilor optice pe care se fac înregistrări
Responsabilul cu documentaţia din SEAC procedează la înregistrarea, paginarea,
şnuruirea şi parafarea registrelor, conform metodologiei din Codul civil. Pentru a uşuraprocesul
de informatizare se pot utiliza ca registre, discuri optice, care nu permit schimbarea informaţiei
stocate (CD-R, recordable), inscripţionate holografic.
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4.2.3 Elaborarea înregistrărilor şi arhivarea lor, cu parolă, pe suport electronic
Responsabilii cu asigurarea calităţii, vor asocia fiecărei înregistrări i se va şi data la care
se face înregistrarea documentului respectiv. În oricare registru, la acelaşi număr şi aceeaşi data
nu se acceptă asocierea decât a unui singur document. Pentru numărul respectivse înscrie în
registru denumirea documentului, emitentul documentului şi adresantul sau adresanţii
documentului respectiv. Este necesar ca transmiterea documentului pe hârtie, înregistrat, de la
registratură la destinatar, să se facă prin curier care prezintă la registratură confirmarea de
primire; un exemplar cu numărul de înregistrare şi data înregistrării marcată pe document
rămâne la emitent iar al doilea exemplar, cu numărul de înregistrare şi data înregistrării marcată
pe document, este preluat de persoana care semnează şi răspunde de primirea documentului, de
la destinatar; în cazul urgenţelor, un al treilea exemplar, cu numărul de înregistrare şi data
înregistrării marcată pe document, poate fi predatdestinatarului direct de către emitent; în acest
caz nu există confirmare de primire şi nu există responsabilitate în circuitul documentului;
această responsabilitate este asigurată de circuituluicelui de al doilea exemplar, prin curier. Este
util ca acest circuit să fie dublat de poşta electronică şi progresiv, înlocuit de aceasta, pentru că
este mult mai eficientă.
Pentru depozitarea, protejarea (arhivarea) înregistrărilor, zilnic, registrele din sistemul
de management al calităţii, trebuie descărcate în baze de date (sau micro baze de date); acestea
se vor arhiva cu parolă, pe suport electronic (pe discuri optice pe care se poate scrie o singură
dată şi pe care este inscripţionat holografic denumirea registrului). O copie de siguranţă a
acestor discuri trebuie stocată, din punct de vedere fizic, într-o zonă diferită faţăde aceea a
documentului original. Baza de date sau micro baza de date, trebuie realizată astfel încât să
asigure protejarea şi regăsirea documentelor. În acest mod se poate asigura şi lizibilitatea
înregistrărilor. Spaţiul pentru depozitare trebuie să îndeplinească condiţiile necesare păstrării în
bune condiţii a înregistrărilor (pe hârtie şi pe suport electronic).
Responsabilul cu asigurarea calităţii răspunde de controlarea, o dată pe an, a modului
în care este realizată identificarea, depozitarea, protejarea şi regăsirea înregistrărilor.
4.2.4 Regăsirea înregistrărilor, conform diverselor solicitări
Regăsirea înregistrărilor se poate face clasic, prin consultarea registrelor tipizate,
paginate şnuruite şi parafate conform metodologiei din Codul civil. Pentru creşterea
productivităţii, se recomandă ca pentru regăsirea înregistrărilor, să se realizeze o bază de date
sau o micro bază de date a înregistrărilor, care să satisfacă diversele solicitări.; regăsirea
înregistrărilor este recomandabil să se facă cu ajutorul unor programe de largă utilizare, care
permit regăsirea înregistrărilor în baze de date sau micro baze de date realizate cu programul
respectiv sau cu alte programe (de exemplu Excel). Este de preferat ca accesul la înregistrări
să se poată face prin Internet sau Intranet. Adresele de răspuns la solicitările privind regăsirea
înregistrărilor, vor fi înregistrate la registratura generală a universităţii.
4.2.5 Controlului necesar pentru eliminarea înregistrărilor
Durata de păstrare a înregistrărilor trebuie să fie suficientă pentru a asigura îndeplinirea
funcţiilor acestora, fără a crea dificultăţi privind asigurarea spaţiului necesar pentru păstrare.
Durata de păstrare este stabilită de Consiliul Calităţii şi consemnată în procesul verbal al
şedinţei respective.
După expirarea duratei de păstrare, înregistrările vor fi eliminate, de către responsabilul
cu documentaţia din SEAC, conform unui proces verbal care se arhivează la Directorul General
cu Calitatea din universitate.
5. RESPONSABILITĂŢI
De controlul înregistrărilor utilizate în sistemul de management al calităţii din
universitate răspunde Responsabilul cu controlul documentelor şi înregistrărilor din
universitate. De controlul înregistrărilor utilizate în sistemul de management al calităţii la
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punctele de lucru răspund responsabilii cu calitatea la punctele de lucru respective.
CADRE / COMPARTIMENTE IMPLICATE
CEAC

Director
CALITATE

SEAC

Responsabil
calitate

Analiza
efectuată de
conducere

A

C

C

R

V

V

R

C

V

V

R

R

V

R

R

ETAPE

Stabilirea registrelor pe clase de
documente precum şi a duratei de
păstrare
Înregistrarea, şnuruirea şi parafarea
registrelor sau inscripţionarea
holografică a discurilor optice pe care
se fac înregistrări
Elaborarea înregistrărilor şi arhivarea
lor, cu parolă, pe suport electronic
Regăsirea înregistrărilor conform
diverselor solicitări

Eliminarea înregistrărilor
D
C
C
Notaţii: A - aprobă; C - contribuie; D - decide asupra efectuării acţiunii; R - răspunde de efectuarea
acţiunii; V – verifică

6. ÎNREGISTRĂRI
Înregistrările referitoare la registrele la nivel de universitate, facultate, colegii sau
departamente, sunt înregistrate la Directorul cu Calitatea la nivel de universitate.
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CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM
DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Cod document
Denumire document
SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi
vocabular.
SREN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
Procedura - acţiuni corective
Procedura - acţiuni preventive
1. OBIECTUL PROCEDURII
Obiectul procedurii constă în definirea modalităţilor de identificare, formalizare şi
tratare a neconformităţilor referitoare la modurile de funcţionare (desfăşurarea activităţilor) şi
la calitatea serviciilor prestate, precum şi în definirea modului de aplicare a acţiunilor corective.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică de către orice angajat a cărui activitate contribuie - direct
sau indirect - la realizarea procesului de instruire a studenţilor şi a activităţilor aferente acestui
proces din cadrul Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti.
3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
3.1 Definiţii
Se înţelege prin neconformitate:
▪ orice disfuncţiune (disfuncţie sau disfuncţionalitate) care perturbă sau întrerupe în
mod durabil realizarea unei prestaţii sau desfăşurarea normală a unei activităţi;
▪ orice anomalie sau incident având un caracter repetitiv.
3.2 Prescurtări
Fişă de AC - Fişă de acţiune corectivă
Fişă de NC - Fişă de neconformitate
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4. ACTIVITATEA ŞI MODUL DE DESFĂSURARE
4.1. DIAGRAMA FLUX

4.2. Identificarea, corectarea şi înregistrarea anomaliilor şi incidentelor
Orice persoană din Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti care constată
existenţa unei anomalii sau a unui incident are datoria morală de a interveni în scopulcorectării
acesteia şi limitării eventualelor consecinţe nefaste precum şi de a informa conducerea (de
regulă şeful direct, responsabilul activităţii implicate etc.) în scopul
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înregistrării anomaliei/incidentului.
Pe baza acestor înregistrări, fiecare responsabil implicat trebuie să analizeze periodic
importanţa şi/sau repetabilitatea anomaliei/incidentului semnalat în scopul eventualei sale
considerări ca neconformitate şi iniţierii acţiunii corective adecvate.
4.3. Identificarea şi tratarea unei disfuncţii
Se înţelege prin neconformitate:
➢ orice disfuncţiune (disfuncţie sau disfuncţionalitate) care perturbă sau întrerupe în mod
durabil realizarea unei prestaţii sau desfăşurarea normală a unei activităţi;
➢ orice anomalie sau incident având un caracter repetitiv.
4.4. Examinarea şi prelucrarea FIŞELOR DE NECONFORMITATE
Destinatarul unei FIŞE DE NECONFORMITATE:
➢ examinează justeţea neconformităţii semnalate şi eventuala acţiune corectivă propusă de
emitentul fişei;
➢ iniţiază acţiunea corectivă adecvată sau caută o soluţie pentru problema enunţată
(eventual cu ajutorul altor compartimente implicate de neconformitatea semnalată);
➢ prezintă neconformitatea COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII atunci când problema este dificil de soluţionat;
➢ răspunde emitentului FIŞEI DE NECONFORMITATE indicându-i modul de soluţionare
şi acţiunile efectuate;
➢ informează pe responsabilul calităţii din Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din
Piteşti - transmiţându-le copii ale FIŞEI DE ACŢIUNE CORECTIVĂ.
4.5. Examinarea fişelor de neconformitate şi a fişelor de acţiuni corective de către CEAC
În cadrul şedinţelor sale periodice, CEAC:
➢ examinează toate FIŞELE DE NECONFORMITATE prezentate de membrii săi;
➢ caută soluţii pentru problemele implicate sau pentru acţiunile corective deja realizate dar
ineficiente;
➢ decide, dacă este cazul, prezentarea problemelor litigioase în Analiza efectuată de
conducere;
➢ examinează situaţiile acţiunilor corective realizate (data realizării, verificarea eficienţei,
decizia de clasare, etc.).
4.6. Aplicarea acţiunilor corective
Managerul având misiunea de a aplica acţiunea corectivă:
➢ ia toate măsurile pentru ca aplicarea să se facă în termenele prevăzute;
➢ răspunde emitentului FIŞEI DE NECONFORMITATE.
4.7. Urmărirea aplicării acţiunilor corective
Emitentul FIŞEI DE NECONFORMITATE are următoarele responsabilităţi:
➢ să se asigure de eficienţa acţiunii corective propuse;
➢ decide închiderea FIŞEI DE ACŢIUNE CORECTIVĂ;
➢ înapoiază FIŞA DE ACŢIUNE CORECTIVĂ emitentului său, în cazul unei soluţii
nesatisfăcătoare, indicând motivul acestei decizii.
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Pe baza acestor informaţii, responsabilul calităţii din Universitatea „Constantin
Brâncoveanu” din Piteşti ţine evidenţa situaţiei ansamblului FIŞELOR DE
NECONFORMITATE şi a FIŞELOR DE ACŢIUNE CORECTIVĂ.
Cunoscând aceste informaţii, el poate astfel actualiza periodic valorile indicatorului
„DURATA TRATĂRII NECONFORMITĂŢILOR" din tabloul de bord al calităţii
Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti.
5. RESPONSABILITĂŢI (Matricea responsabilităţilor)
CADRE/ COMPARTIMENTE IMPLICATE
ETAPE

Cadre de
conducere

Toţi
salariaţii
UCB

C

R

1. Identificarea şi înregistrarea
anomaliilor şi/sau incidentelor
2. Tratarea temporară a unei
disfuncţii
3. Completarea unei FIŞE DE
NC

D

4. Examinarea/ prelucrarea
FIŞELOR DE NC

R

5. Examinarea FIŞELOR DE
NC /AC
6. Aplicarea acţiunilor corective
şi verificarea eficacităţii

Membrii
COC
(individual)

COC

Responsabil
Analiza
calitate
efectuată de
UCB
conducere

C

V+D

C

V+D

C

C

R
R

C+D

R+V

7. Urmărirea aplicării acţiunilor
corective

Notaţii: A - aprobă; C - contribuie; D - decide asupra efectuării acţiunii; R - răspunde de efectuarea
acţiunii; V – verifică
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ACŢIUNI CORECTIVE
Cod document
SR EN ISO 9000:2001
SREN ISO 9001:2001

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Denumire document
Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale
şi vocabular.
Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
Controlul produsului neconform
Procedura -acţiuni preventive
Audit intern

1. OBIECTUL PROCEDURII
Procedura ACŢIUNI CORECTIVE documentează modul de urmărire şi rezolvare a
neconformităţilor, precum şi responsabilităţile şi autoritatea persoanelor implicate în acţiunile
corective. Procedura asigură ţinerea sub control a neconformităţilor şi efectuareaunor analize
aprofundate a cauzelor care au generat aceste neconformităţi, în vederea eliminării lor şi
prevenirea apariţiei acestora.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Această procedură se aplică în toate departamentele şi facultăţile din Universitatea
„Constantin Brâncoveanu” din Piteşti.
3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
3.1. Definiţii
➢ neconformitatea reprezintă neîndeplinirea unei cerinţe. Prin neconformitate se mai
înţelege orice disfuncţie care perturbă sau întrerupe în mod durabil desfăşurarea normală
a unei activităţi. Orice anomalie sau incident având un caracter repetitiv se consideră
neconformitate.
➢ corecţia reprezintă acţiunea întreprinsă pentru a elimina o neconformitate constatată.
Corecţia reprezintă instrumentul fundamental pentru a frâna apariţia neconformităţilor.
➢ acţiunea corectivă reprezintă acţiunea de eliminare a cauzei unei neconformităţi
constatate sau a unei situaţii nedorite. Acţiunea corectivă are un sens managerial
pronunţat. În sensul eliminării cauzelor profunde care au generat neconformităţi,
acţiunea corectivă asigură prevenirea repetării neconformităţii
➢ eficacitatea acţiunii corective
➢ se aplică definiţiile din SR ISO 9000-2000
3.2. Prescurtări
UCB - Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti.
AQ - Asigurarea calităţii
RC - Responsabil pentru Calitate la nivel de Departament
CEAC - Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
CTN - Comisia pentru tratarea neconformităţilor
CCF - Comisia calităţii din fiecare facultate
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4. ACTIVITATEA ŞI MODUL DE DESFĂŞURARE
4.1. Diagrama flux

4.2 Identificarea neconformităţilor
4.2.1. Identificarea, corectarea şi înregistrarea anomaliilor şi incidentelor
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Orice persoană care îşi desfăşoară activitatea în UCB şi care constată existenţa unei
anomalii sau a unui incident are datoria morală de a interveni în scopul corectării acesteia
şi limitării eventualelor consecinţe nefaste, precum şi de a informa conducerea prin şeful direct,
sau responsabilul cu Calitatea în domeniul activităţii implicate în scopul înregistrării anomaliei
/ incidentului.
Pe baza acestor înregistrări, fiecare responsabil implicat trebuie să analizeze periodic
importanţa şi/sau repetabilitatea anomaliei/incidentului semnalat în scopul eventualei
considerări ca neconformitate şi iniţierii acţiunii corective adecvate. Identificarea
neconformităţilor se realizează pe baza:
➢ autosesizărilor personalului din UCB ;
➢ analizelor efectuate de management;
➢ auditurilor interne;
➢ sesizărilor şi reclamaţiilor clienţilor interni şi externi.
4.2.2. Tratarea unei disfuncţii
Orice persoană care îşi desfăşoară activitatea în UCB care constată existenţa unei
disfuncţii are datoria morală:
➢ de a interveni, pe cât posibil, cu o soluţie temporară pentru a limita consecinţele
disfuncţiei, cum ar fi: corectarea provizorie, evitarea disfuncţiei etc;
➢ de a completa o FIŞĂ DE NECONFORMITATE (Anexa nr. 1. Procedura PS-03
Controlul produsului neconform), indicând soluţia temporară adoptată şi propunând,
dacă este posibil, o acţiune corectivă care să permită o soluţionare definitivă a
disfuncţiei. FIŞA DE NECONFORMITATE se transmite de către persoana care a
completat-o şefului său direct, RC sau RS, căruia îi revine misiunea de a identifica
cadrul de conducere de care depinde tratarea neconformităţii şi de a o transmite
acestuia.
4.3

Examinarea şi prelucrarea FIŞELOR DE NECONFORMITATE
Destinatarul unei FIŞE DE NECONFORMITATE are următoarele atribuţii:
➢ examinează justeţea disfuncţiei semnalate, dacă aceasta perturbă sau întrerupe în mod
durabil desfăşurarea normală a activităţii şi stabileşte dacă trebuie considerată
neconformitate;
➢ stabileşte dacă neconformitatea constituie o problemă izolată sau generală;
➢ examinează cauzele neconformităţilor;
➢ analizează eventuala acţiune corectivă propusă de emitentul fişei;
➢ iniţiază acţiunea corectivă adecvată;
➢ răspunde emitentului FIŞEI DE NECONFORMITATE indicându-i modul de
soluţionare şi acţiunea corectivă;
➢ atunci când problema este dificil de soluţionat, prezintă neconformitatea CCF prin
RC sau RS, transmiţând copii ale FIŞEI DE ACŢIUNE CORECTIVĂ
➢ în cazul când nu există o soluţie de acţiune corectivă caută o acţiune corectivă
adecvată cu ajutorul altor departamente, centre, compartimente, sau apelează la
cadrul de conducere la nivel ierarhic superior. De asemenea, prezintă
neconformitatea CCF prin RC sau RS.
CCF are următoarele atribuţii, referitoare la neconformităţile care sunt dificil de
soluţionat sau pentru care destinatarul FIŞEI de NECONFORMITATE nu a găsit o acţiune
corectivă. În cadrul şedinţelor periodice CCF:
➢ examinează FIŞELE DE NECONFORMITATE care sunt de competenţa CCF;
➢ pentru problemele dificil de soluţionat, stabileşte CTN;
➢ examinează cauzele neconformităţilor;
➢ stabileşte soluţii pentru tratarea neconformităţilor, eliminarea cauzelor şi prevenirea
reapariţiei acestora, sau pentru acţiuni corective deja realizate, darineficace;
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➢ decide, dacă este cazul, prezentarea problemelor în analiza efectuată de conducere
sau în CEAC;
➢ efectuează controale pentru a se asigura că acţiunea corectivă este efectuată şi că
aceasta este eficace.
➢ Investigarea cauzelor se efectuează prin analiza următoarelor documente:
➢ înregistrările inspecţiilor, controalelor, analizelor etc.;
➢ înregistrările referitoare la neconformităţi;
➢ observaţiile din timpul monitorizării activităţilor didactice sau a activităţilor
suport;
➢ observaţiile din timpul auditurilor;
➢ reclamaţiile şi sesizările clienţilor interni şi externi;
➢ probleme referitoare la contracte;
➢ rezultatele analizelor efectuate de conducere.
4.4 Aplicarea acţiunii corective
Cadrul de conducere la nivelul activităţii care a produs disfuncţia ia toate măsurile pentru ca
aplicarea acţiunii corective să se facă în termenele prevăzute.
4.5 Urmărirea aplicării acţiunii corective
Emitentul FIŞEI DE NECONFORMITATE are următoarele responsabilităţi:
➢ se asigură de eficacitatea acţiunii corective propuse;
➢ decide clasarea FIŞEI DE NECONFORMITATE;
➢ înapoiază FIŞA DE ACŢIUNE CORECTIVĂ emitentului său, în cazul unei soluţii
nesatisfăcătoare, indicând motivul acestei decizii;
➢ informează RS sau RC;
Pe baza acestor informaţii, CCF ţine evidenţa situaţiei ansamblului FIŞELOR DE
NECONFORMITATE şi ACŢIUNILOR CORECTIVE în Registrul de evidenţă al fişelor de
neconformitate şi acţiuni corective.
4.6 Înregistrările rezultatelor acţiunii întreprinse.
Înregistrarea rezultatelor acţiunii întreprinse se face prin următoarele documente:
➢ FIŞA DE ACŢIUNE CORECTIVĂ. Anexa nr. 1;
➢ Registrul de evidenţă fişe de neconformitate şi fişe acţiuni corective.
5. RESPONSABILITĂŢI
5.1. Responsabilul pentru Calitate din fiecare facultate:
➢ analizează cererile de acţiuni corective întocmite de CCF;
➢ interpretează cauzele care au generat neconformităţile, propune acţiuni corective
şi/sau preventive, precum şi măsuri de sancţionare, dacă este cazul;
➢ avizează FIŞELE DE NECONFORMITATE ŞI FIŞELE DE ACŢIUNE
CORECTIVĂ;
➢ stabileşte CTN şi se asigură că neconformitatea a fost rezolvată;
➢ prezintă conducerii facultăţii neconformitatea majoră şi colaborează cu aceasta
pentru stabilirea unei acţiuni corective eficace;
➢ decide dacă neconformităţile trebuie aduse la cunoştinţa CEAC;
➢ răspunde de ţinerea la zi a Registrului de evidenţă Fişe de neconformitate şi fişe
acţiuni corective
5.2. Directorul de Departament are următoarele responsabilităţi:
➢ stabileşte dacă anomaliile, incidentele şi disfuncţiile trebuie considerate
neconformităţi;
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➢ analizează FIŞELE DE NECONFORMITATE şi acţiunea corectivă propusă de
emitentul fişei;
➢ decide aplicarea acţiunii corective;
➢ completează FIŞA DE ACŢIUNE CORECTIVĂ;
➢ verifică realizarea acţiunii corective stabilite;
➢ în cazul în care acţiunea corectivă este dificil de realizat sau dacă nu există o
acţiune corectivă prezintă neconformitatea CCF.
5.3. Responsabil pentru Calitate la nivel de Departament
➢ verifică aplicarea acţiunii corective;
➢ verifică înregistrarea acţiunii corective;
➢ verifică eficacitatea acţiunii corective;
5.4. Personalul angajat în UCB
➢ identifică disfuncţiile, anomaliile şi incidentele ;
➢ tratează temporar disfuncţiile identificate ;
➢ completează FIŞA DE NECONFORMITATE;
➢ propune o acţiune corectivă;
➢ aplică acţiunea corectivă prevăzută în FIŞA DE ACŢIUNE CORECTIVĂ ;
➢ înapoiază FIŞA DE ACŢIUNE CORECTIVĂ emitentului său, în cazul unei
soluţii nesatisfăcătoare, indicând motivul acestei decizii;
➢ decide dacă FIŞA DE NECONFORMITATE poate fi clasată.
Responsabilităţile care revin cadrelor sau compartimentelor implicate sunt prezentate
în Matricea responsabilităţilor din tabelul 1.
Tabelul 1. Matricea responsabilităţilor
Cadrul de conducere
Toţi
la nivelul activităţii
salariaţii
care a produs
UCB
disfuncţia

ETAPE
Identificarea / înregistrarea anomaliilor
sau incidentelor
Tratarea temporară a unei disfuncţii
Completarea FIŞEI de neconformitate
Examinarea / Prelucrarea FIŞELOR
de neconformitate
Completarea FIŞEI de acţiune corectivă
Aplicarea acţiunii corective
Urmărirea aplicării acţiunilor corective
Verificarea eficacităţii acţiunii corective

C

R

D

R
R

Membri
CCF

R
R
V

C

RC

RS

C

C

C

C

C

C

C

C

R

R
Notaţii: C - contribuie; D - decide; R - răspunde; V -verifică.

ACŢIUNI PREVENTIVE
DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Cod document
Denumire document
SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi
vocabular.
SREN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
PS-03
Controlul produsului neconform
PS-04
Procedura -acţiuni corective
PS-06
Audit intern
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1. OBIECTUL PROCEDURII
Procedura ACŢIUNI PREVENTIVE PS-05 documentează modul de iniţiere, urmărire
şi finalizare a acţiunilor preventive, responsabilităţile şi autoritatea persoanelor implicate în
aceste acţiuni. Procedura asigură ţinerea sub control a potenţialelor neconformităţi şi efectuarea
unor analize aprofundate a cauzelor care pot genera aceste neconformităţi învederea prevenirii
apariţiei acestora.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Această procedură se aplică în toate departamentele din Universitatea „Constantin
Brâncoveanu” din Piteşti.
3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
3.1.Definiţii
➢ neconformitatea reprezintă neîndeplinirea unei cerinţe. Prin neconformitate se mai
înţelege orice disfuncţie care perturbă sau întrerupe în mod durabil desfăşurarea normală
a unei activităţi. Orice anomalie sau incident având un caracter repetitiv se consideră
neconformitate. Neconformităţile pot fi reale sau potenţiale. Neconformităţile
potenţiale sunt cele identificate, dar nemanifestate.
➢ acţiunea preventivă se referă la eliminarea cauzelor unor neconformităţi sau a unor
situaţii nedorite posibile, dar care nu s-au manifestat efectiv, în orice etapă a
managementului calităţii. Prevenirea se realizează prin evitarea manifestării cauzelor
potenţiale. Obiectul acţiunii preventive este neconformitatea potenţială.
3.2. Prescurtări
UCB - Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti.
RS - Responsabil pentru Calitate la nivel de Facultate
CEAC - Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
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4. ACTIVITATEA ŞI MODUL DE DESFĂŞURARE
4.1. Diagrama flux

4.2 Identificarea neconformităţilor potenţiale şi a cauzelor acestora
Orice persoană care îşi desfăşoară activitatea în UCB şi care identifică o neconformitate
potenţială ia măsuri pentru corectarea şi tratarea acesteia, pentru a nu genera neconformităţi reale.
De asemenea, informează şeful direct, RC sau RS privind neconformităţile potenţiale. Aceştia au
datoria de a întreprinde acţiuni preventive pentru a evita apariţia neconformităţilor. Identificarea
neconformităţilor potenţiale se realizează pe baza:
➢ autosesizărilor personalului din UCB ;
➢ analizelor efectuate de senat, decanate, departamente;
➢ rezultatelor auditurilor;
➢ înregistrărilor managementului calităţii;
➢ sesizărilor clienţilor interni şi externi.
4.3. Evaluarea necesităţii de acţiuni pentru a preveni apariţia neconformităţilor
CEAC şi CCF din fiecare facultate, au datoria de a avea în vedere permanent evaluarea
necesităţii de acţiuni pentru prevenirea apariţiei neconformităţilor potenţiale şi analizarea
criticităţii lor.
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4.4. Determinarea şi implementarea acţiunii necesare
Toate acţiunile preventive care se stabilesc de către managementul calităţii sunt
comunicate prin RS şi RC fiecărui angajat care îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care
pot apărea neconformităţi potenţiale.
5. RESPONSABILITĂŢI
5.1. Responsabilul pentru calitate din fiecare facultate
➢ propune acţiuni preventive pentru a evita apariţia neconformităţilor;
➢ aduce la cunoştinţa conducerii facultăţii măsurile preventive luate şi conlucrează cu
aceasta pentru ţinerea sub control a activităţilor.
5.2. Directorul de Departament
➢ analizează anomaliile şi incidentele şi ia măsuri din timp pentru corectarea şi tratarea lor,
pentru a preveni apariţia neconformităţilor;
➢ iniţiază acţiuni preventive şi efectuează controale pentru a se asigura că acţiunile
preventive sunt eficiente;
5.3. Responsabil pentru calitate la nivel de departament depistează şi analizează
eventualele cauze ale unor neconformităţi potenţiale, stabilind acţiuni preventive;
➢ se asigură ca sunt aplicate acţiunile preventive şi că acestea sunt eficiente;
➢ informează conducerea departamentului asupra abaterilor constatate.
Matricea responsabilităţilor
CADRE / COMPARTIMENTE IMPLICATE
ETAPE

Cadrul de conducere
Responsabilul
la nivelul activităţii în Toţi
Membrii
pentru
salariaţ
care pot apărea
RC RS
CCF
calitate din
ii UCB
neconformităţi
facultate
potenţiale

Identificarea, înregistrarea
C
R
anomaliilor sau incidentelor
Completarea FIŞEI de acţiuni
D
R
preventive
Examinarea / Prelucrarea
R
FIŞELOR de acţiuni preventive
Aplicarea acţiunilor preventive
V
R
Urmărirea aplicării acţiunilor
preventive
Verificarea eficienţei acţiunilor
preventive
Notaţii: C - contribuie; D - decide; R - răspunde; V -verifică.

C

V+D

V+R

Adoptat în Şedinţa Senatului din 04 iulie 2006.
Actualizat şi aprobat în şedinţa Senatului din 1 iulie 2010.
Actualizat şi aprobat în şedinţa Senatului din 15 decembrie 2011
Actualizat şi aprobat în şedinţa Senatului din 25 aprilie 2016

Președinte Senat,
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C

C

C

C

R

R

