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COD:USAMVBT-PG001-FR026-01 

 
 

PLAN OPERATIONAL PRIVIND ASIGURAREA CALITATII IN USAMVBT 
2015 

 
Data:  
 

Referenţialele:  
- Documentele SMC ale USAMVBT 
- SR EN ISO 9001:2008 
- Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a 
instituţiilor de învăţământ superior partea a II - a (evaluarea externă în vederea 
acreditării instituţionale) 

                                                                                                                         
APROBAT, 
Rector  
Prof.univ.dr.ing. Pîrșan Paul 

 

Nr. 
crt. 

Descrierea aspectului care 
trebuie îmbunătăţit Acţiunea Responsabil Resurse Termen Responsabil 

verificare Observaţii 

1.  
 
 
 
 

Eficientizarea activităţii în 
USAMVBT 

Organizarea de instruiri ale 
personalului din 
secretariatele facultăţilor in 
vederea utilizării 
programului GISC la 
capacitate maxima 

Prodecanii 
facultăților 

Implicarea 
Disciplinei de 
Informatică  

iunie 2015 Rector - 

Modernizarea infrastructurii 
de comunicare şi IT în 
cadrul instituţiei 

Director 
General 
Administrativ 

Bugetare și 
extrabugetare 

decembrie 
2015 Rector 

Se va urmări 
atragerea de 
fonduri 
extrabugetare 

Elaborarea procedurii 
generale Comunicarea 
interna și externa 

Secretar șef 
USAMVBT 
DDMC 

- Septembrie 
2015 Rector  

Elaborarea procedurii 
generale Monitorizarea și 
măsurarea proceselor 

DDMC 
Proprietarii de 
proces 

- Septembrie 
2015 Rector  

Implicarea administratorilor 
facultatilor in eficientizarea 
activităţii structurilor 
administrative prin 
asigurarea fluxului de 
comunicare al 
documentelor între acestea 
si entităţile organizatorice 
implicate in activitatea 
didactică 

Director 
General 
Administrativ 

- Iulie 
2015 Rector - 
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Elaborarea in format 
electronic  documentelor de 
evidenta a gestiunilor 
(procesele verbale de 
receptie) 

Director 
economic - Iulie 2015 Rector - 

Elaborarea procedurii 
Evaluarea furnizorilor si 
aprovizionarea produselor 
si servciilor  

Director 
General 
Administrativ 

 Septembrie 
2015 Rector  

Implementarea unui sistem 
informatic pentru 
gestionarea datelor 
referitoare la cercetarea 
ştiinţifică 

Prorector cu 
activitatea de 
cercetare 
științifică 

Bugetare și 
extrabugetare 

Septembrie 
2015 Rector  

Se va urmări 
atragerea de 
fonduri 
extrabugetare 

Elaborarea procedurii 
operationale de organizare 
a activității în laboratoarele 
de cercetare 

Prorector cu 
activitatea de 
cercetare 
științifică 
DDMC 

 Octombrie 
2015 Rector  

Difuzarea controlata a 
colectiei de standarde de 
metode ASROsi 
organizarea de grupuri de 
lucru pentru elaborarea de 
proceduri specifice 

DDMC  Octombrie 
2015 Rector  

Elaborarea procedurii 
generale Recrutarea, 
instruirea, constientizarea, 
evaluarea, motivarea si 
dezvoltarea resursei 
umane 

Director DRU  Septembrie 
2015 Rector  

Instruirea personalului 
privind implementarea 
Procedurii de elaborare a 
docmentelor de 
administrare a procesului 
didactic 

DDMC  Iulie 2015 Rector  

Achizitia si implementarea 
unui soft specializat pentru 
evaluarea personalului 

DGA Extrabugetare Septembrie 
2015 Rector  
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Instituirea de acţiuni de 
prevenire a plagiatului în 
rândul studenţilor şi 
cadrelor didactice 

Prorector 
activitatea 
didactica 
Comisia de 
etica 

- Permanent  Rector  - 

2.  Procesele administrative Arhivarea corespunzătoare 
a documentelor de interes 
instituţional 

Director 
General 
Administrativ 

Bugetare și 
extrabugetare Permanent Rector - 

Elaborarea procedurilor 
privind sanatatea si 
securitatea ocupationala 
conform standardului 
OHSAS 18001 

DGA - Decembrie 
2015 Rector  - 

Revizuirea procedurilor 
Direcției General 
Administrative in 
conformitate cu OMFP 
946/2005 si a legislației in 
vigoare 

DGA - Decembrie 
2015 Rector  

Procedurarea activității 
cantinei universitatii in 
conformitate cu standardul 
HACCP ISO 22000 

Director cantina 
Specialist 
calitate DMC 

 Decembrie 
2015 Rector  

Optimizarea activității de 
colectare a taxelor prin 
implicarea mai active a 
administratorilor cu 
realizarea unei conexiuni 
intre softul de gestionare a 
activitatii didactice si cel de 
incasare a taxelor. 

DGA  Septembrie 
2015 Rector  

3.  Recunoaşterea şi vizibilitatea 
USAMVBT 

Aderarea USAMVBT şi la 
alte organisme academice 
şi ştiinţifice internaţionale, 
altele decât cele pe care le 
integrează în prezent, 
pentru a-şi spori 
recunoaşterea şi 
vizibilitatea 

Responsabil 
relatii 
internationale 

 Permanent  Rector  - 
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Continuarea dezvoltării de 
parteneriate internaţionale 
cu universităţi similare din 
UE şi nu numai, la nivelul 
licenţă şi masterat, care să 
prevadă şi acordarea de 
diplome comune prin 
dezvoltarea de programe în 
co-tutelă 

Responsabil 
relatii 
internationale 

 Permanent  Rector  - 

Creşterea numărului de 
colaborări bilaterale, cu 
diferite universităţi din 
spaţiul european pentru ca 
numărul de studenţi 
participanţi la programele 
Erasmus+, să crească şi să 
se poată acoperi toate 
programele de licenţă 
existente în universitate 

Responsabil 
Erasmus+  Permanent Rector  - 

4.  Alinierea la dinamica pieţei 
forţei de muncă 

Realizarea unor întâlniri 
periodice cu reprezentanții 
Consiliul consultativ al 
mediului de afaceri, la care 
să participe cadre didactice 
şi studenţi pentru a 
cunoaşte de la sursă 
cerințele viitorilor angajatori 
ai studenţilor 

Decanii 
facultatilor  Semestrial   Rector - 

Analiza periodică a 
conţinutului practicii 
studenţilor pentru a veni în 
întâmpinarea cerinţelor 
angajatorilor, pentru o mai 
bună integrare a acestora 
pe piaţa forţei de munca 

Director 
departament 
practica şi 
prodecanii cu 
activitatea 
didactică 

- Anual in 
luna iunie Decani, Rector - 

Creşterea preocupării 
pentru dezvoltarea de 
programe de studii de 
licenţă şi masterat în limbi 
de circulaţie internaţională 

Decanii 
facultăţilor  - Septembrie 

2015 Rectorul  - 
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Demararea unui studiu 
referitor la corelarea 
numărului de studenţi cu 
posibilităţile de inserţie a 
acestora pe piaţa muncii, 
iar la specializările la care 
se constată probleme din 
acest punct de vedere se 
vor face corecţii în sensul 
reducerii numărului de 
studenţi 

CCPOC  Permanent  Rector  - 

Întocmit, 
Director Departament pentru Managementul Calităţii 
 
 
Conf.dr.ing. Tulcan Camelia 

 


