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2014-2020 
 

Educaţia reprezintă un act de conştiinţă, de calitatea căruia depinde în bună parte nu numai 

bunăstarea viitoare a naţiunii respective ci, în acelaşi timp, puterea, influenţa şi chiar existenţa ei ca 

entitate distinctă în configuraţia regională şi mondială.  

Învăţământul superior este cel care generează specialiştii care vor conduce într-un viitor 

apropiat societatea şi economia românească integrată în Uniunea Europeană. O importanţă majoră o are 

în această privinţă componenta educaţională, nu numai sub aspectul calităţii prestaţiei ci în însăşi 

integrarea nevoii de calitate în cultura naţională. Mentalitatea individului trebuie să asimileze 

convingerea că nu poate să existe bunăstare fără o muncă responsabilă şi de calitate.  

Plecând de la această misiune, devine evident că întreaga activitate universitară trebuie orientată 

spre creşterea competitivităţii instituţiei atât la nivel naţional cât şi pe plan internaţional prin: calitatea 

ofertei şi a rezultatelor activităţii, un management performant, o politică financiară adecvată utilizării 

raţionale a resurselor şi de atragerii de noi resurse, întărirea dimensiunii internaţionale a activităţii, 

încurajarea unei atitudini responsabile a întregului personal.  

Strategia privind managementul calităţii, la nivelul ANMB, este înţeleasă ca un proces de 

evaluare sistematică şi îmbunătăţire continuă a calităţii învăţământului universitar, definirea direcţiilor 

de acţiune pe termen lung, a obiectivelor măsurabile precum şi dezvoltarea de strategii şi alocarea de 

resurse adecvate atingerii acestor obiective, fiind fundamentată pe principiul de bază conform căruia: 

Un învăţământ universitar de calitate poate fi realizat numai într-un mediu în care toate părţile 

implicate îşi asumă responsabilitatea pentru calitatea contribuţiei lor la îndeplinirea misiunii acestuia.  

 

PRICIPIILE CALITĂŢII 

În ANMB, prin sistemul de management al calităţii prezentat în Anexele 1 şi  2, se derulează 

programe care au la bază următoarele principii:  

 Abordarea sistemului calităţii ca proces managerial 

 Definirea clară şi documentată a standardelor/obiectivele de performanţă;  

 Existenţa unei preocupări continue şi active pentru dezvoltarea unei culturi instituţionale şi 

a calităţii la toate nivelurile şi compartimentele;  

 Implicarea tuturor membrilor comunităţii academice în crearea unui mediu pentru cultura 

calităţii (management participativ); 

 Învăţământ centrat pe student ca purtător al cunoştinţelor şi competenţelor de care are 

nevoie societatea; 

 Promovarea valorii şi încurajarea performanţei în toate domeniile de activitate pentru 

atragerea şi menţinerea resurselor umane cu înaltă calificare;  

 Considerarea unei relaţii de parteneriat educaţional cu beneficiarii serviciului educaţional; 

 Abordarea unui sistem de lucru preponderant preventiv, de management al riscului; 

 Transparenţa informaţiilor şi asigurarea circulaţiei acestora pe orizontală şi verticală; 

 Urmărirea în mod activ a procesului de îmbunătăţire continuă.  

Sistemul de Management al Calităţii (SMC) în ANMB a fost implementat începând cu anul 

universitar 2003-2004. Acesta a urmărit aplicarea principiilor de bază ale managementului calităţii aşa 
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cum erau prezentate în standardul ISO 9001:2000, iar în prezent cum sunt specificate în standardul ISO 

9001:2008.  

SMC este compatibil cu standardul ISO 9001:2008 şi cu indicatorii de calitate ai ARACIS şi 

este supus anual auditării externe.  

Organizarea şi funcţionarea SMC respectă reglementările naţionale, cerinţele din standardele 

europene de referinţă, în vederea asigurării calităţii educaţiei, particularităţile ANMB, precum şi 

cerinţele managementului strategic aşa cum sunt formulate în Planul strategic de dezvoltare 

instituţională în perioada 2014-2020, politica şi obiectivele calităţii. Fiecare compartiment/facultate/ 

departament are un statut bine definit şi constituie o entitate în cadrul SMC, fiind caracterizată prin 

legături funcţionale cu celelalte entităţi şi sisteme, ceea ce permite implicarea conducerii de la toate 

nivelurile în implementarea şi îmbunătăţirea continuă a SMC, prin înţelegerea nevoilor clienţilor şi 

acţionând în scopul satisfacerii acestora. 

 

POLITICI DE ASIGURARE A CALITĂŢII 

Programul de politici al ANMB centrat pe calitate este alcătuit dintr-un pachet compact de 

strategii, reglementări, proceduri şi instrumente care alcătuiesc SMC. Sinteza programului de politici 

centrate pe calitate este cuprinsă în Declaraţia Rectorului privind politica în domeniul calităţii şi 

obiectivele generale ale ANMB în domeniul calităţii. 

Politica în domeniul calităţii învăţământului în cadrul ANMB se referă la următoarele aspecte:  

- conţinutul, organizarea şi desfăşurarea programelor de studii în concordanţă cu cerinţele 

societăţii;  

- realizarea unui sistem de comunicaţii care să faciliteze performanţa informării;  

- crearea unei culturi a calităţii, cu participarea întregului personal al instituţiei;  

- promovarea unor factori motivaţionali ai resurselor umane;  

- asigurarea resurselor necesare derulării în bune condiţiuni a proceselor din instituţie,  

- asigurarea promptitudinii serviciilor;  

- realizarea unui proces de perfecţionare continuă a personalului;  

- asigurarea unui sistem eficient de control;  

- aplicarea unui management instituţional modern;  

- promovarea acţiunilor de cooperare inter-universitară pe plan naţional şi internaţional; 

- dezvoltarea, funcţionarea eficientă şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al 

calităţii existent în academie. 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC), Comisiile de evaluare a programelor de 

studii (CEPS) şi Biroul învăţământ şi managementul a calităţii (BIMC) coordonează, îndrumă şi 

controlează activităţile privind managementul calităţii. La nivelul ANMB există un Corp al Auditorilor 

Interni (CAI) care efectuează audituri (în conformitate cu standardul ISO 9001:2008) în cadrul 

compartimentelor ori de câte ori apare o solicitare din partea managementului. Rapoartele de audit, 

rezultatele verificărilor şi controalelor periodice şi inopinate reprezintă date de intrare pentru Raportul 

anual de evaluare şi asigurare al calităţii în ANMB. 

 

DIRECŢII DE ASIGURARE A CALITĂŢII SISTEMULUI DE MANAGEMENT 

Pentru menţinerea şi dezvoltarea unui management al calităţii educaţionale, printr-un proces 

continuu de planificare, organizare, desfăşurare, verificare şi îmbunătăţire a activităţilor de învăţământ, 

managementul de cel mai înalt nivel din ANMB a stabilit direcţii stabile şi practici de asigurare a 

calităţii: 

1. Permanenta raportare la sistemele naţionale şi internaţionale de autoevaluare, evaluare şi 

acreditare în raport cu legislaţia în vigoare privind managementul educaţional; 

2. Întărirea încrederii partenerilor interni şi externi în instituţie, prin: 

- Urmărirea atentă şi dezvoltarea parteneriatelor 

- Implicarea activă în viaţa comunităţii locale şi regionale 

- Feed-back continuu cu clienţii declaraţi şi disponibilitatea de a prelua sugestii, propuneri, critici 

- Creşterea obiectivităţii procesului de evaluare a studenţilor 
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3. Îmbunătăţirea continuă a performanţei, eficienţei şi eficacităţii SMC, prin: 

- Dezvoltarea mecanismelor de autoevaluare şi asigurare a calităţii; 

- Îmbunătăţirea continuă a activităţii CEPS, CEAC 

- Menţinerea certificării SMC conform ISO 9001:2008 

- Menţinerea certificării programelor de studii de către ANR 

- Creşterea eficacităţii auditului intern 

4. Participarea activă a comunităţii academice în procesul de asigurare a calităţii, prin: 

- Crearea unui mediu academic bazat pe un parteneriat responsabil cu studenţii şi cu întreg 

personalul academiei 

- Integrarea studenţilor în structurile de luare a deciziilor 

- Implicarea studenţilor în procesul de predare-învăţare şi cercetare 

- Stimularea studenţilor spre o atitudine mai responsabilă, participativă şi critic constructivă, ca 

partener esenţial în viaţa universitară; 

5. Abordarea integrată a educaţiei cu cercetarea ştiinţifică, prin: 

- Implicarea studenţilor în activităţi de cercetare 

- Atingerea competitivităţii ştiinţifice în raport cu cercetările ştiinţifice de referinţă în domeniile de 

expertiză 

6. Evaluarea sistematică a calităţii programelor se studii, pentru îmbunătăţirea continuă a 

performanţelor acestora, prin: 

- Realizarea unui feed-back continuu în relaţia cu angajatorii 

- Menţinerea calităţii curriculei conform standardelor universitare 

- Creşterea obiectivităţii procesului de evaluare internă 

- Îndeplinirea standardelor la evaluările externe 

7. Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane, prin: 

- Managementul performanţelor personalului didactic pentru asigurarea competenţelor necesare de 

educaţie şi cercetare 

- Evaluarea internă periodică bazată pe criterii instituţionale de calitate. Revizuirea criteriilor şi 

standardelor de performanţă pentru cadrele didactice 

- Calificarea permanentă a corpului didactic 

- Dobândirea de noi competenţe profesionale,  

- Dezvoltarea capacităţilor interactive şi abilităţilor didactice,  

- Dezvoltarea culturii intelectuale, spiritului de iniţiativă şi angajamentului în cadrul colectivului 

- Certificarea şi perfecţionarea personalului cu atribuţii în managementul calităţii 

8. Orientarea instituţiei către comunitatea socio-economică şi adaptarea constantă a ofertei 

educaţionale la cerinţele pieţei, prin: 

- Analiza nevoilor, evaluarea satisfacţiei angajatorilor, implementarea de programe integrate de 

educaţie şi cercetare 

- Creşterea gradului de implicare şi cooperare la nivel regional/naţional/internaţional 

- Susţinerea implementării concepţiei de leadership 

9. Transparenţa în comunicare, prin: 

- Asigurarea accesului liber la informaţii pentru întreaga comunitate academică 

- Actualizarea permanentă a informaţiilor pentru clienţi 

 
 COMANDANTUL (RECTORUL) 
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                                                                    Preşedintele Senatului universitar 

                                                                                Prof. univ.Dr. 

          

Andrian MIHEI  



4 din 5 
 

Anexă la Strategia calităţii în ANMB  2014-2020            Anexa nr. 1 

 

STRUCTURA PENTRU 

ÎNVĂŢĂMÂNT CU 

FRECVENŢĂ REDUSĂ

MANAGEMENTUL DE CEL MAI INALT NIVEL

COMANDANT (RECTOR)

DIRECTOR 

ADMINISTRATIV
PRORECTORI

LOCŢIITOR PROBLEME 

STAT MAJOR

STRUCTURA 

LOGISTICĂ

STRUCTURA STAT 

MAJOR

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (CEAC)

COMISII PENTRU EVALUAREA 

CALITĂŢII PORGRAMELOR DE 

STUDII (CECPS)

SECŢIA ÎMANAGEMENT 

EDUCAŢIONALI

BIROUL ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI 

MANAGEMENTUL 

CALITĂŢII

FACULTĂŢI

DECANI

PRODECANI

DEPARTAMENTE

DIRECTORI 

DEPARTAMENTE

CENTRUL PENTRU 

FORMAREA CONTINUĂ A 

RESURSELOR UMANE

CORPUL AUDITORILOR 

INTERNI (CAI)

PLAN

CHECKACT

DO

PROCESE 

DESFĂŞURATE ÎN 

CADRUL SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT AL 

CALITĂŢII
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Structura 

ANMB

MC, proceduri

ISO 9001

Certificare BVRCI

Certificare ANR

Regulamente, 

metodologii

Plan strategic, 

Planuri operaţionale, 

Plan managerial, 

Politici

PLAN Executarea proceselor

1. Procese de management al 

activităţilor, 

2. Procese de asigurare resurse, 

3. Procese de realizare produs şi procese 

suport,

4. Procese de măsurare (atunci când sunt 

aplicabile), analiză şi îmbunătăţire.

DO

PROCESELE DECLARATE

Conducere +

CEAC, CEPS, CAI

1. Audituri interne

2. Audituri externe: BVRCI, ANR, Controale - Observaţii, propuneri, 

eventuale NC

3. Controale interne pe compartimente (departament, facultate, SICSAC)

4. Rapoarte periodice CEPS

5. Analize pe procese

6. Analiza SMC, cu evoluţie piramidală

7. Evaluarea studenţilor

8. Evaluarea cadrelor didactice (cele 4 componente)

9. Feedback angajatori – chestionar

10. Măsurare satisfacţie studenţi – chestionar

11. Măsurare nivel aşteptări – chestionar

12. Măsurare satisfacţie absolvenţi – chestionar

13. Evaluare PS de către absolvenţi – chestionar

14. Urmărirea măsurilor în mod periodic şi sistematic (CA)

15. Studii de marketing

16. Benchmarking

17. Propuneri rectificare buget

18. Urmărirea protocoalelor şi înţelegerilor

CHECK1. Plan ameliorare calitate

2. Ameliorare Plan operaţional

3. Executare Planuri de măsuri

4. Decizii Senat, CA, CF

5. Măsuri propuse / luate de CEAC, CEPS

6. Revizii MC+Proceduri sau întocmirea altora noi

7. Modificare Planuri învăţământ

8. Modificare Fişe discipline

9. Modificări Regulamente, metodologii sau întocmirea altora noi

10. Renunţare la unele protocoale sau iniţierea altora noi

11. Redefinirea priorităţilor

12. Retificare bugetară

13. Revizuire taxe

14. Up-date şi achiziţii

15. Diseminare bune practici- decizii de implementare

16. Cursuri de perfecţionare

17. Convocări de pregătire

18. Implementarea unor noi tehnici de predare

19. Îmbunătăţirea sistemului de comunicare internă

ACT

Obiective, ţinte 

măsurabile

 


