
 

 

Politica Universităţii 

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI are ca principală misiune 
pregătirea de specialişti care au capabilitatea şi deprinderile necesare să utilizeze cunoştinte 
ştiinţifice, tehnice şi manageriale valoroase, pentru a se putea integra în procesele economice ale 
societăţii romaneşti şi ale celor europene şi internaţionale.  

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI promovează concepţia excelenţei 
serviciilor de instruire şi a celor de cercetare-dezvoltare şi este consecventă misiunii sale de a 
pregăti, la cel mai înalt nivel, specialişti care să contribuie la progresul ştiinţific şi  tehnologic, la 
dezvoltarea profesionalismului şi eficienţei şi la creşterea utilităţii acestei pregătiri în economia 
reală, în vederea  creşterii standardului de viaţă. 

Principalul nostru obiectiv este acela de a contribui la satisfacţia generală a clienţilor noştri 
(studenţi şi societate) prin prestarea unor servicii de educaţie şi pregătire profesională de calitate.  

Fiecare angajat al UTCB este răspunzător de atingerea obiectivelor propuse, astfel încât să 
se realizeze pe lângă satisfacţia clienţilor şi a societăţi şi aceea a fiecărui coleg al nostru. 
 Satisfacţia clienţilor, adică realizarea integrală a cerinţelor acestora este necesară 
deoarece ei sunt raţiunea pentru care existăm. În tot ceea ce facem trebuie să fim alături de 
clienţi, să-i sprijinim în realizarea activităţilor lor şi să venim în întâmpinarea lor, astfel încât pe 
piaţa serviciilor de instruire noi să fim prima lor opţiune. 
 Satisfacţia societăţii este necesară deoarece ştiinţa şi tehnologia trebuie să fie considerate 
priorităţi ale societăţii. Sistemul nostru managerial este astfel conceput şi orientat încât să aibă 
flexibilitatea necesară de adaptare la schimbare şi să corespundă cu strategia naţională a 
învăţământului superior. 
 Satisfacţia personală a angajaţilor noştri o dorim deoarece întotdeauna calitatea serviciilor 
oferite este determinată şi creată de oameni. Satisfacţia angajaţilor concură în cea mai mare 
măsură la creşterea calităţii activităţilor noastre. Procedurile, tehnicile, regulile nu sunt suficiente 
pentru a obţine un avantaj concurenţial. Elementele care asigură succesul se află în noi, în 
atitudinile şi acţiunile noastre, în modul cum cooperăm între noi colegii şi cum cooperăm cu 
clienţii noştri. 

Pentru a obţine satisfacţia generală am creat un Sistem de Management al Calităţii care ne 
dă încredere că vom menţine o înaltă calitate a serviciilor de instruire şi de cercetare-dezvoltare. 

Realizarea politicii pentru calitate este asigurată prin îndeplinirea următoarelor ţinte: 
 definirea cerinţelor clienţilor noştri interni şi externi;  
 pregătirea unor absolvenţi capabili care să reuşească în competiţia de pe piaţa muncii;  
 creşterea performanțelor procesului de educaţie prin completarea acestuia cu activităţi 

de cercetare ştiinţifică de înalt nivel, în concordanţă cu nevoile şi aşteptările ştiinţei şi 
tehnicii actuale, prin implicarea atât a personalului didactic cât şi a studenţilor, 
masteranzilor şi doctoranzilor;  

 utilizarea tehnologiei informaţionale, ca suport al îmbunătăţirii continue a calităţii 
procesului de învăţământ de către toţi factorii implicaţi; 

 implicarea întregului personal al universităţii în cunoaşterea, înţelegerea şi 
îmbunătăţirea întregului proces de educaţie şi formare profesională a studenţilor noştri. 



În realizarea politicii pentru calitate ne orientăm după următoarele principii care trebuie să 
fie însuşite de fiecare angajat: 

 transparenţa politicii noastre şi cunoaşterea ei de către toate părţile interesate; 

 utilizarea consecventă şi curentă a Sistemului de Management al Calităţii care să dea 
încredere că politica noastră va fi realizată; 

 utilizarea în totalitate a pregătirii profesionale şi a resurselor noastre pentru a putea 
realiza servicii de calitate; 

 menţinerea sub control a acestui sistem şi măsurarea performanţelor obţinute. 
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