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MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE REZULTATE DIN ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT  

DIN DATA DE 08.07.2020 
 

Aprobat 

Rector 

 

Prof.univ.habil.dr.ing Florinel DINU 

 
 

Nr.crt. Măsura propusă Termen Responsabil Resurse 

1 2 3 4 5 

1 

Analiza şi actualizarea tuturor procedurilor operaţionale în vigoare la această 

dată şi elaborarea de noi proceduri operaţionale acolo unde este necesar. 

Elaborarea unei proceduri operaționale privind circuitul documentelor in UPG. 

An universitar 

2020 - 2021 

Director CSUD şi 

managementul calităţii 

Resurse umane şi 

financiare proprii 

2 Analiza și actualizarea tuturor procedurilor de sistem în vigoare la această dată. 
An universitar 

20.12.2020 

Director CSUD şi 

managementul calităţii 

Resurse umane şi 

financiare proprii 

3 

Elaborarea de regulamente noi  și actualizarea regulamentelor proprii de 

funcționare la toate compartimentele în concordanță cu noua organigrama și 

cartă universitară. 

An universitar 

2020-2021 

Director CSUD şi 

managementul calităţii 

Resurse umane şi 

financiare proprii 

4 

Elaborarea metodologiilor noi și actualizarea celor existente  cu menționarea 

elementelor generatoare de riscuri și oportunități și a modului de tratare a 

acestora. 

An universitar 

2020-2021 

Director CSUD şi 

managementul calităţii 

Comisia de monitorizare 

Resurse umane şi 

financiare proprii 

5 Creștera mobilității cadrelor didactice pe plan național și internațional. 
An universitar 

2020-2021 

Comisia de monitorizare 

Departamentul Relații 

Internaționale 

Resurse umane 

proprii. 

Fonduri Erasmus 

 

6 

 

Elaborarea unei metodologii de evaluare a rezultatelor procesului de cercetare 

a personalului didactic și de cercetare în acord cu noile criterii de clasificare a 

universităților și de ierarhizare a programelor de studiu. 

 

20.12.2020 

Prorector programe de 

studii și cercetare 

științifică. 

Resurse umane şi 

financiare proprii 

7 

Elaborarea unei metodologii de monitorizare a inserției absolvenților pe piața 

muncii în acord cu noile criterii de clasificare a universităților și de ierarhizare 

a programelor de studiu. 

20.12.2020 

Prorector activitate socială, 

resurse umane și 

parteneriatul cu mediul 

economico-social 

Resurse umane şi 

financiare proprii 
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8 

Analiza semestrială, la nivel de facultate, departamente, servicii şi 

compartimente, a stadiului realizărilor obiectivelor în domeniul calităţii şi a 

celor cuprinse în Planul Operaţional şi în Planul de cercetare. 

An universitar 

2020-2021 

Decanii, Directorii de 

departamente, Şefi de 

servicii şi de compartiment 

Resurse umane şi 

financiare proprii 

9 

Revizuirea riscurilor și măsurilor stabilite pentru tratarea acestora și 

identificarea entităților care nu și-au stabilit obiectivele specifice și evaluat 

riscurile, în conformitate cu noua organigramă a Universității 

Iulie 2020 
SMC și Comisia de 

monitorizare 

Resurse umane şi 

financiare proprii 

10 

Revizuirea regulamentelor de organizare și funcționare ale departamentelor 

funcționale/serviciilor/birourilor, prin identificarea clară a activităților 

desfășurate în cadrul acestora,  în vederea identificării activităților care trebuie 

procedurate și cele care se desfășoară conform cerințelor 

legale/reglementate/obligațiilor de conformare (cerință legală prevăzută în 

Ordinul 600/2018). 

Octombrie 2020 

Șefii departamentelor 

funcționale/ 

serviciilor/birourilor 

Resurse umane şi 

financiare proprii 

11 

Transmiterea documentelor care trebuie avizate de comisia de monitorizare, 

în vederea încadrării în timp, pentru  întocmirea convocatorului și a 

procesului-verbal. 

La fiecare 

ședință a 

Consiliului de 

administrație și 

a Senatului 

universitar 

Responsabilii care au 

elaborat 

regulemente/metodologii/ 

proceduri 

Resurse umane şi 

financiare proprii 

12 

Actualizarea/elaborarea următoarelor proceduri (cerute de ordinul 600/2018): 

• identificarea funcțiilor sensibile; 

• continuitatea afacerii. 

Octombrie 2020 

Prorector activitate socială, 

resurse umane și 

parteneriatul cu mediul 

economico-social 

Resurse umane şi 

financiare proprii 

                     

Elaborat Avizat 

Serviciul Managementul Calităţii 

 

 

Conf.univ.dr.ing. Adrian Cătălin Drumeanu   

 

Dr.ing. Rodica Bucuroiu     

                                                                                         

Reprezentantul Managementului Calității 

 

 

Prof.univ.habil.dr.ing. Răzvan George Rîpeanu 

 

 

Aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 08.07.2020 

                                                                                                                                                         

 


