
1

1

Implementarea Sistemului de 
Management al Calităţii

la nivel de facultate şi catedră
conf. dr. V. Bulgaru, şef catedră MTCP a FIU
conf. dr. ing. S.Balan, şef catedră MCŢT a FIU
conf. dr. A. Scripcenco, şef catedră TCŢT a FIU
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Abordare specifică Managementului 
Calităţii pornind de la funcţiile 

acestuia

2. Organizarea activităţilor 
referitoare la calitate

3. Coordonarea activităţilor 
referitoare la calitate

1. Planificarea calităţii

4. Antrenarea personalului

A P

C DD

7. Îmbunătăţirea continuă

6. Asigurarea 
calităţii

5. Introducerea şi 
menţinerea sub 
control a calităţii
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Etapele de implementare a SMC

Client intern (studenţi, personal)
Client extern (agenţi economici, candidaţi în studenţi)

de instruire (plan, program, evaluare a studenţilor)

de asigurare cu resurse umane şi materiale

de cercetare

Cadre didactice
Instruire Personal auxiliar

Studenţi 

Planificarea
proceselor

Identificarea 
cerinţelor

de control al serviciilor

de comunicare cu clientul
Monitorizare şi 
măsurare a
proceselor

Menţinerea sub control a proceselor

Menţinerea înregistrărilor
Controlul înregistrărilor

Acţiuni corective
Audit intern

Elaborarea şi implementarea

Stabilirea obiectivelor

Măsurarea satisfacţiei
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Etapele de implementare a SMC

Instruirea personalului

Cadre didactice 
şi auxiliare

Principiile SMC bazate 
pe seria standardelor 
ISO 9000:2000

Instrucţiuni de lucru

Manualul calităţii UTM

Procedurile  SMC

Conştientizarea 
rolului personal 
în asigurarea şi 
îmbunătăţirea 

calităţii
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Etapele de implementare a SMC

Identificarea cerinţelor

Clienţi interni

Studenţi 

Planificarea  şi realizarea 
procesului de instruire şi 
activităţilor extraşcolare

Personal Perfecţionarea continuă
Asigurarea mediului de lucru

Planificarea carierei
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Identificarea cerinţelor

Etapele de implementare a SMC

Clienţi externi

Competenţe necesare specialistului

Specialităţi noi

Direcţii de perfecţionare a 
instruirii
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Obiectivele Obiectivele îîn domeniul calităn domeniul calităţţiiii

Procesul didactic Cercetare Dezvoltarea culturii (educaţie)

Satisfacţia studenţilor / absolvenţilor

Satisfacţia agentului economic

Cerinţele Aşteptările 
Tendinţe de dezvoltare a 

ştiinţei şi tehnicii

Industria Agent economic Societatea Candidat Student  

Stabilirea obiectivelor în domeniul 
calităţii
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Etapele de implementare a SMC

Planificarea proceselor

Instruire şi educaţie
Plan şi programe de învăţământ (PSP – 01 );

Activităţi didactice (PSP – 03, dosarul titularului         
disciplinei (IL – 01));
Evaluarea studentului pe parcurs (PSP – 04) şi                                
finală (PSP – 05);
Activitatea seminarului metodic;
Activitatea îndrumătorului de grupă.
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Planificarea proceselor

Cercetare
Activitatea  seminarelor ştiinţifice;
Plan individual de cercetare ştiinţifică;

Organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice;
Antrenarea studenţilor în activitatea de cercetare.

Etapele de implementare a SMC
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Etapele de implementare a SMC

Control
Efectuat de management:

Verificarea documentaţiei;
Asistări la activităţi didactice;
Asistări la evaluări finale;

Efectuat de comisii specializate:
Evaluarea disciplinei de studiu;
Evaluarea calităţii corpului profesoral – didactic;

Planificarea proceselor
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Etapele de implementare a SMC

Planificarea proceselor

Asigurare cu resurse umane
Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice şi cadrelor 
auxiliare;
Necesarul de cadre;
Planificarea carierei personalului.

Asigurare cu resurse materiale
Plan de editare a lucrărilor didactico – metodice;
Plan de dezvoltare a bazei tehnico – materiale 
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Etapele de implementare a SMC

Comunicarea cu clientul
Plan calendaristic de chestionare a:

agenţilor economici;
studenţilor;

absolvenţilor.

Planificarea proceselor
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Etapele de implementare a SMC

Menţinerea sub control a proceselor
realizarea acţiunilor de control planificate;
măsurarea satisfacţiei clienţilor;
analiza rezultatelor utilizînd instrumentele clasice ale 
managementului calităţii (diagrama Pareto, analiza de corelaţie, etc.);
identificarea cauzelor neconformităţilor şi înlăturarea acestora 
(diagrama cauză-efect);

Monitorizarea şi măsurarea proceselor
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Monitorizarea şi măsurarea proceselor

Etapele de implementare a SMC

Menţinerea înregistrărilor
   se completează formularele respective aferente procedurilor  

specifice şi de sistem;

Controlul înregistrărilor
elaborarea şi completarea registrului de evidenţă a acţiunilor / 

       activităţilor   referitoare la calitate 
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Etapele de implementare a SMC

Audit intern

Înaintarea propunerilor privind 
programele anuale de audit
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Acţiuni corective preventive
Elaborarea planului de acţiuni corective 

preventive şi realizarea acestuia

A    P

C   DMENŢINERE LA 
NIVEL

MENŢINERE LA 
NIVEL

ÎMBUNĂTĂŢIRE
A    P

C   D

ÎMBUNĂTĂŢIRE

A    P

C   D

A    P

C   D

NIVELUL 
CALITĂŢII

TIMP

Structura procesului de îmbunătăţire continuă a calităţii

Etapele de implementare a SMC
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Probleme apărute 
la implementarea SMC

rezistenţa la schimbare;
lipsa de timp (sarcina didactică mare), ceea ce impune optimizarea 
tuturor proceselor;
obţinerea şi prelucrarea statistică dificilă a datelor chestionarelor
pe suport de hârtie;
lipsa culturii de evaluare la diverse niveluri.
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Propuneri

dezvoltarea  sistemului INTRANET:
• formarea bazei de date actualizate sistematic;
• asigurarea feed-back-ului on-line;
• asigurarea transparenţei informaţiei;
• accesul la alte date de interes public în special pentru studenţi;

crearea Asociaţiei Absolvenţilor UTM:
• dezvoltarea parteneriatului reciproc benefic  cu agenţi    
economici;

perfecţionarea chestionarelor;
elaborarea registrului de evidenţă al înregistrărilor SMC la nivel de 
catedră;
dezvoltarea şi implementarea procedurii “Evaluarea disciplinei”.
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Diagrama Pareto  privind insaţisfacţia
studenţilor anchetaţi pe criterii specificate

Nr note nesatisfăcătoare (1)

20

Analiza punctelor forte şi celor slabe 
ale profesorilor

Cadrul didactic A

Părţi tari                                          Părţi slabe

50
52
54
56
58
60
62
64
66

Se orientează spre instruirea profesională a studenţilor
(insistă asupra instruirii unor specialişti calif icaţi) 65,24

Posedă calităţi (inteligenţă,profesionalism,bunăvoinţă) 60,54

Cunoaşte domeniul şi dă dovadă de calif icare înaltă şi
inteligenţă profesională (posedă cunoştinţe profunde,mereu
le înnobilizează) 59,91
Apcierea pe parcursul examenelor şi colocviilor
(obiectivă,exigentă) 56,11
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Posedă domeniul,dar nu întotdeauna este pregătit de ore
52,94

Posedă domeniul,dar nu întotdeauna este pregătit de ore
52,94

Aprecierea cunoştinţelor pe parcursul controlului curent
(neobiectivă) 27,91

Orele practice se desfăşoară formal,neefectiv 37,5


