
 

OBIECTIVELE CALITĂŢII ÎN UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUUCRESTI ÎN ANUL 

UNIVERSITAR 2017 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Obiectivele calităţii 

 

 

Riscuri asociate 

 

Activităţile propuse 

 

Responsabilităţi 

 

Termene de 

realizare 

 

1. 

 

Creșterea calității proceselor didactice  Auditul disciplinelor; 

Îmbunătățirea politicii în domeniul 

calității curriculelor disciplinelor 

din Planurile de învățământ și al 

procedurilor de predare. 

Consiliul calității; 

Prorectorul de resort; 

Departamentul de 

Management al Calității. 

Permanent 

 2. 

 

Instruirea personalului propriu în 

domeniul asigurării și al 

managementului calității calității 

activităților didactice și de cercetare. 

 Întocmirea programului anual de 

instruire în domeniul S.M.C.; 

Perfecționarea pregătirii 

personalului prin participarea la 

instruiri. 

Departamentul de 

Management al Calității 

UTCB. 

Conform 

programului de 

instruire 

3. Elaborarea unei ediții noi a 

documentelor S.M.C., în conformitate 

cu cerințele și modificările noului 

standard SR EN ISO 9001, ediția 2015 

 Revizia procedurilor de sistem şi a 

celor operaționale. 

Consiliul de administrație; 

Senatul; 

Consiliului Calității;  

Departamentul de 

Management al Calității. 

Octombrie 

2016 

4. Auditul S.M.C. conform  standardului 

SR EN ISO 9001 : 20015. 

 Audit de supraveghere. Consiliului Calității; 

Departamentul de 

Management al Calității. 

Martie 2017 

5. Îmbunătățirea activități de Control 

managerial intern și elaborarea unor 

noi proceduri pentru a răspunde 

OMFP nr. 808/2015 – privind 

abrogarea OMFP nr. 946/2005 pentru 

aprobarea Codului controlului 

intern/managerial, cuprinzând 

standardele de control 

 Revizuirea procedurilor conform 

noului OMFP 

Elaborarea și completarea 

procedurilor de managementul 

riscurilor; 

Procedurarea activităților 

economice, resurselor umane și ale 

celor general -administrative. 

Consiliul de administrație; 

Rectorul; 

Departamentul de 

Management al Calității; 

Decanii; 

Directorii de 

departamente; 

Auditul intern. 

Octombrie 

2016 



intern/managerial la entitățile publice 

și pentru dezvoltarea sistemelor de 

control intern/managerial 

6. Evaluarea periodică a tuturor 

programelor de studii care nu au fost 

evaluate în 2014-2015. 

 

 

 Realizarea “Raportului de 

autoevaluare“ pentru fiecare 

program de studii; 

Analiza activității Comisiilor de  

monitorizare și evaluare periodică a 

calității activităților desfășurate la 

nivelul programelor de studii. 

Rectorul;  

Prorectorul de resort; 

Decanii; 

Consiliul calității; 

Departamentul de 

Management al Calității. 

Septembrie 

2016 

 

7. Implementarea rezultatelor procesului 

de evaluare în cadrul planurilor de 

învățământ și a fișelor disciplinelor 

pentru ciclul I licență și ciclul II 

master 

 Revizuirea Planurilor de învățământ 

cu aprobarea Consiliilor 

profesorale. 

Consiliile Profesorale; 

Decanii facultăților; 

Directorii de 

departamente. 

 

Iulie 2016 

 

8. 

 

Evaluarea periodică a calității 

activităților personalului didactic în 

scopul promovării pe alte funcții. 

 

 Evaluarea de către studenți a 

personalului didactic; 

Prelucrarea rezultatelor evaluării. 

Decanii; 

Directorii de 

departamente; 

Consiliul calității; 

Departamentul  de 

Management al Calității.  

Permanent  

9. 

 

Îmbunătățirea periodică a nivelului 

indicatorilor de performanță pentru 

criteriile de evaluare a calității la nivel 

de UTCB. 

Propuneri de îmbunătățire a 

indicatorilor de performanță. 

 Analiza indicatorilor de 

performanță privind domeniile şi 

criteriile de asigurare a calității. 

Consiliul calității; 

Consiliul de administrație.  

Permanent 

10. Îmbunătățirea activității în cadrul 

Școlii doctorale. 

 Analiza rezultatelor obținute în 

cadrul Școlii doctorale. 

Școala doctorală;  

Directorul Școlii 

Doctorale; 

Conducătorii de doctorat. 

Permanent 

11. 

 

Promovarea continuă  la nivelul 

UTCB a principiului “orientării către 

client “ 

 Asigurarea de servicii de 

consultanță și consiliere 

profesională pentru studenți; 

Perfecționarea chestionarelor de 

opinie. 

Consiliul de administrație; 

Rectorul; 

Prorectorul resort; 

Departamentul de 

Consiliere și Orientare în 

Permanent 



Cariera; 

Departamentul de 

Managementul Calității. 

12. 

 

 

 

Îmbunătățirea  sistemului de lucru cu 

liceele care furnizează un număr 

semnificativ de studenți pentru UTCB 

 Identificarea cerințelor studenților 

și a altor părți interesate;  

Încheierea de protocoale de 

colaborare cu diferite licee pentru 

atragerea de viitori studenți; 

Promovarea unor acțiuni comune 

ale cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar cu cele 

din UTCB; 

Organizarea “Zilei Porților 

Deschise“. 

Rectorul;  

Decanii; 

Directorii de 

departamente; 

Consiliul Calității. 

Permanent 

13. 

 

 

 

Creșterea numărului de lucrări 

publicate de către cadrele universitare 

din UTCB în reviste indexate în baze 

de date internaționale si in reviste 

cotate ISI 

 Elaborarea și publicarea de studii în 

reviste de prestigiu din țară și din 

străinătate, participarea la 

manifestări științifice naționale și 

internaționale. 

Cadrele didactice al 

UTCB 

Permanent 

14. 

 

 

 

Îmbunătățirea activității de cercetare 

științifică la nivelul facultăților/ 

departamentelor din UTCB 

 Încurajarea activității de cercetare 

în parteneriat cu mediul de afaceri;  

Dezvoltarea proiectelor de cercetare 

inter-departamente  și inter-

facultăți. 

Prorectorul de resort; 

Directorul Departamentul 

de Management al 

Cercetării, 

Dezvoltării și Inovării 

(D.M.C.D.I.) 

Permanent 

15. 

 

 

Îmbunătățirea sistemului de 

promovare a imaginii UTCB 

 

 

 Actualizarea paginilor web ale 

UTCB 

Creșterea numărului materialelor de 

promovare ale UTCB în limba 

română și în limbi străine; 

Diversificarea informațiilor pe site-

ul UTCB în limba română și 

engleză; 

Diversificarea parteneriatelor 

pentru promovarea imaginii UTCB 

pe plan național şi internațional. 

Prorectorul de resort 

Senatul UTCB, 

Consiliul Calității; 

Departamentul de Relații 

Internaționale. 

Permanent 



16. Implementarea sistemului informatic 

pentru asigurarea calității – SIMCEC 

 Finalizarea verificării sistemului 

SIMCEC; 

Încărcarea bazelor de date cu 

Planurile de învățământ și Fisele 

disciplinelor;  

Asigurarea nivelurilor de acces în 

sistem.  

Facultățile; 

Departamentele.  

 

Actualizare 

permanentă 

17. Instituirea unui sistem de internship-

uri  pentru studenți la companii 

agreate din domeniul construcțiilor 

 Încheierea de acorduri bilaterale;  

Planificarea de stagii pentru 

studenți; 

Elaborarea de proiecte comune 

între UTCB și partenerii din 

domeniul economic. 

Facultățile; 

Departamentele. 

Permanent 

18. Elaborarea unor lucrări de licență și de 

disertație în parteneriat cu industria 

sau în co-tutelă cu cadre didactice de 

la universități având specializări 

complementare 

 

 Propuneri de lucrări de disertație și 

licență;  

Asigurarea condițiilor pentru 

studenți din partea companiilor în 

baza acordurilor de parteneriate 

încheiate; 

Participarea membrilor companiilor 

în conducerea și susținerea 

lucrărilor de licență și disertație.  

Facultățile; 

Departamentele. 

Permanent 

19. Asumarea prin planul strategic al 

UTCB a domeniilor majore de 

cercetare: (i) Orașul Inteligent, (ii) 

Eficiența energetică și (iii) Reziliența 

la dezastre  

 Completarea Planului Strategic cu 

propuneri şi obiective pentru 

domeniile majore. 

Propuneri pentru ministerele de 

profil ale unor termeni de referință 

pentru programe de cercetare-

dezvoltare-inovare finanțate din 

programele sectoriale.  

Rectorul; 

Prorectorul resort; 

Decanii; 

Directorii Centrelor de 

Cercetare din UTCB 

Iulie 2017 

20. Evaluarea și clasificarea centrelor de 

cercetare din UTCB 

 Actualizarea metodologiei de 

evaluare a centrelor de cercetare;  

Evaluarea Centrelor de Cercetare 

pe baza criteriilor din metodologia 

de evaluare; 

Clasificarea Centrelor de Cercetare 

Prorectorul de resort; 

Decanii; 

Directorii centrelor de 

cercetare din UTCB 

Director DMCDI. 

Iulie 2017 



din UTCB. 

21. Creșterea responsabilității 

departamentelor pentru calitatea 

științifică a tezelor de doctorat și 

sporirea exigențelor publicistice 

preliminare susținerii tezelor de 

doctorat 

 Elaborarea unei proceduri prin care 

să fie crescută responsabilitatea 

departamentelor pentru calitatea 

științifică a tezelor de doctorat; 

Verificarea din punct de vedere 

științific și din punct de vedere al 

tehnoredactării, în cadrul 

departamentelor a lucrărilor 

științifice și a tezelor de doctorat 

înaintea susținerii acestora. 

Școala doctorală; 

Directorii de 

departamente. 

Permanent 

22. Promovarea infrastructurii și a 

serviciilor de cercetare oferite de 

UTCB prin intermediul portalului 

"Registrul Național al Infrastructurilor 

de Cercetare" (ERRIS - Engage in the 

Romanian Research Infrastructures 

System) 

 Înscrierea în ERRIS a activităților 

și serviciilor oferite de toate 

Centrele de Cercetare din UTCB  

 

Prorectorul de resort; 

Directorii de 

departamente; 

Directorii centrelor de 

cercetare din UTCB. 

Aprilie 2017 

23. Instituirea unor premii anuale pentru 

excelența în cercetare 

 Elaborarea unei metodologii de 

evaluare a proiectelor de cercetare 

și de dezvoltare de infrastructură 

pentru cercetare; 

Propuneri pentru premierea 

activităților de cercetare. 

Prorectorul de resort; 

 

Decanii 

Directorul DMCDI. 

 

Anual 

24. Asigurarea accesului la resursele de 

documentare științifică prin 

continuarea asocierii cu AnelisPlus și 

asigurarea contribuției financiare la 

acest program 

 Asigurarea de resurse. Directorul General 

Administrativ; 

Directorul Economic; 

Rectorul. 

Anual 

 

RECTOR,           DIRECTOR DEPARTAMENT                                                                                                                  

         MANAGEMENTUL CALITĂŢII, 

Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin VĂCĂREANU                         Prof.univ.dr.ing. Lidia NICULIŢĂ 



 


