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Management/ SIM 

1.12. Implementarea standardelor referitoare la 
controlul intern managerial 

31.12.2013 

Rector, 
Prorectori, 

Decani, 
Directori de departamente, 

DGA 

       

2. 
Evaluarea instituţională 
EUA 

2.1. Întreprinderea tuturor măsurilor şi acţiunilor 
specifice realizării documentaţiei pentru evaluare 

31.12.2013 

Rector, Senat, CA 
Prorectori, 

Decani, 
Directori departamente 

Confirmarea misiunii asumate 
de către Universitate  

Umane:  personal 
didactic şi nedidactic din 
Universitate 

       

3.  

Orientarea către clienţi 
şi parteneri (studenţi şi 
societatea locală, 
regională, naţională şi 
internaţională). 
 
Consolidarea şi 
dezvoltarea 
învăţământului 
universitar de licenţă, 
master, doctorat şi a 
învăţământului  
postuniversitar, precum 
şi continua adaptare a 
acestora  
la schimbările 
intervenite în societatea 
cunoaşterii şi pe 
piaţa muncii 

3.1. Autorizarea programelor de studii (L, D) 

1.10.1013 
 

Decani, 
Responsabili programe de 

studii 

Obţinere autorizaţie de 
funcţionare cu calificativ 
„Încredere” 

Umane: personal 
didactic şi nedidactic cu 
activitate la 
specializarea respectivă 
Financiare: plata taxelor 
aferente de către 
facultăţi 

3.1.1. Ingineria şi protecția mediului în industrie 
(la Universitatea de Stat din Chișinău, IF) 
3.1.2. Ingineria sistemelor electroenergetice (IF) 
3.1.3. Ingineria dezvoltării rurale durabile (IF) 
3.1.4. Inginerie chimică (D)    
3.1.5. Informatică (D)    
3.1.6. Educaţie fizică şi sport (D)    

3.2. Acreditarea programelor de studii (L, M) 

01.10.2013 
 

Decani, 
Responsabili programe de 

studii 
Obţinere calificativ „Încredere” 

Umane: personal 
didactic şi nedidactic 
aferent 
Financiare: plata taxelor 
aferente de către 
facultăţi 

3.2.1. Informatică – IFR 
3.2.2. Contabilitate şi informatică de gestiune – 
IFR 
3.2.3. Educaţie fizică şi sportivă – IFR 
3.2.4. Kinetoterapie şi motricitate specială – IFR 
3.2.5.Sisteme informatice în ingineria mediului – 
M (în parteneriat cu Universita della Svizzera 
italiana, Elveţia)  
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3.3. Acreditarea programelor de studii de master 
didactic 

3.3.1.Științe inginerești 
3.3.2.Limbă și literatură 
3.3.3.Matematică 
3.3.4.Informatică 
3.3.5.Științe 
3.3.6.Științe economice 
3.3.7.Educație fizică și sport 

3.4. Evaluarea periodică (la 5 ani) a programelor 
de studii (L) 

 
 

01.10.2013 

 
 

Decani, 
Responsabili programe de 

studii 

 
Obţinere calificativ „Încredere” 

 
Umane: personal 
didactic şi nedidactic 
aferent 
Financiare: plata taxelor 
aferente de către 
facultăţi 

3.4.1. Inginerie biochimică (IF) 
3.4.2. Ingineria şi managementul calităţii (IF) 
3.4.3. Mecatronică (IF) 
3.4.4. O limbă şi literatură modernă (engleză, 
franceză) - Limba şi literatura română (IF) 
3.4.5. Biologie (IF) 

3.5. Avizarea programelor postuniversitare de 
formare şi dezvoltare profesională continuă 

30.09.2013 
Decani, 

Responsabili programe de 
studii 

Cel puţin un program de studii 
avizat pentru fiecare program 
de studii universitare de 
licenţă acreditat  

Umane: personal 
didactic şi nedidactic 
aferent 
Financiare: plata taxelor 
aferente de către 
facultăţi 

3.6. Creşterea ponderii resurselor proprii în 
fondul de burse 

anual 
Decani, 

Prodecani responsabili cu 
managementul financiar 

Asigurarea a minim 20% din 
burse din venituri proprii  

Financiare: venituri 
proprii ale facultăţilor 

3.7. Valorificarea calificării universitare obţinute anual Decani 

- Capacitatea de a se 
angaja pe piaţa muncii la 
nivelul calificării 
universitare în termen de 2 
ani >50%; 

- Continuarea studiilor 

Umane: personalul 
didactic implicat în 
obţinerea calificărilor 
universitare 
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universitare pentru 
ultimele două promoţii > 
20%; 

- Nivelul de satisfacţie al 
studenţilor în raport cu 
dezvoltarea profesională şi 
personală asigurată de 
universitate >50%. 

       

4. 

Modernizarea 
programelor academice 
şi perfecţionarea 
procesului instructiv – 
educativ în concordanţă 
cu standardele 
naţionale şi 
internaţionale 

4.1. Asigurarea flexibilităţii planurilor de 
învăţământ şi a fişelor disciplinelor, în vederea 
adaptării rapide la exigenţele pieţei muncii. 

1.09.2013 
Decani, 

Directori de departamente 

Planuri şi fişe ale disciplinelor 
revizuite în conformitate cu 
reglementările ARACIS şi 
Legea 1/2011 şi integrarea în 
curricula universitară, în 
concordanţă  cu misiunea şi 
obiectivele facultăţii şi cu 
competenţele vizate şi 
compatibilizate cu COR 

Umane: 
Informarea cadrelor 
didactice privind 
cerinţele şi tendinţele 
pieţei muncii şi operarea 
modificărilor care se 
impun, pe baza 
propunerilor 
departamentelor 

4.2. Îmbunătăţirea metodelor de predare / 
învăţare în scopul creşterii activităţii de formare 
profesională şi a nivelului de cunoaştere. 

anual 

Prorector cu programe de 
învăţământ şi activităţi 

studenţeşti, 
Decani, Director DPPD 

- Dotare cu mijloace 
multimedia a cel puţin 80% 
săli de curs şi 50% săli de 
seminar/ 
laboratoare; 

- Promovabilitate anuală 
>80%; 

- Medie anuală > 8, minim 
30% dintre studenţi; 

- Promovabilitate licenţă 
>90%. 

Umane: cadrele 
didactice de la fiecare 
facultate sau 
departament 
Financiare: fonduri ale 
facultăţilor şi 
departamentelor pentru 
modernizare amfiteatre, 
săli de seminar şi 
laboratoare 

Realizarea a 2 dezbateri, la 
nivel de Universitate, cu 
sprijinul DPPD, pentru 
identificarea celor mai 
moderne tehnologii didactice, 
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în scopul eficientizării 
procesului de învăţământ 

4.3. Îmbunătăţirea comunicării student-profesor 
prin utilizarea de pagini web personale ca 
instrumente moderne de lucru  

anual 

Prorector cu programe de 
învăţământ şi activităţi 

studenţeşti, 
Directori de departamente 

100% pagini web ale cadrelor 
didactice de la fiecare 
facultate sau departament 
 

Umane: cadrele 
didactice din 
departamente 

4.4. Creşterea gradului de acoperire a cursurilor 
predate, cu manuale şi note de curs proprii aflate 
în bibliotecă sau în format electronic pe paginile 
web ale departamentelor 

anual 
Prorector cu programe de 

învăţământ şi activităţi 
studenţeşti 

Numărul de discipline cu note 
de curs/numărul total de 
discipline > 90 % 

Umane: cadrele 
didactice din 
departamente 

4.5. Creşterea numărului de mobilităţi ale 
studenţilor, pe plan naţional şi internaţional 

anual 
Responsabili ERASMUS la 

nivel de facultăţi şi universitate 
Acoperirea ofertei de burse a 
universităţii 

Umane: Colectivele 
didactice ale 
departamentelor 
Financiare: Resurse 
externe şi proprii ale 
facultăţilor 

       

5. 

Îmbunătăţirea 
activităţilor privind 
perfecţionarea resursei 
umane 

5.1. Perfecţionarea procedurilor de evaluare a 
cadrelor didactice 

anual 

Prorector cu programe de 
învăţământ şi activităţi 

studenţeşti, 
Prorector cu strategii 

economice şi de calitate, 
Preşedinte CEACU, Prodecani 
responsabili cu managementul 

calităţii 

Reevaluarea procedurilor de 
autoevaluare şi evaluare de 
către studenţi 

Umane: cadrele 
didactice 

5.2. Susţinerea a 3 teze de doctorat în cadrul 
Şcolii de Studii Doctorale a Universităţii 

31.12.2013 Conducători de doctorat 3 teze de doctorat susţinute 

Umane: conducătorii de 
doctorat, doctoranzii 
Financiare: Venituri 
proprii şi venituri din 
contracte de cercetare 

5.3. Perfecţionarea cadrelor didactice prin 
doctorate şi stagii de perfecţionare 

anual Decani 
Minimum 85% cadre didactice 
cu titlul de doctor 

Programe de cercetare 
pentru tinerii doctoranzi 
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5.4. Creşterea gradului de acoperire a posturilor 
didactice cu titulari 

anual Decani 

Numărul de cadre didactice 
titulare / numărul total de 
posturi didactice cel puţin  
70% 

Umane: Constituirea 
posturilor didactice 
conform standardelor şi 
eficienţei economice a 
programului de studii 

5.5. Efectuarea de stagii de formare continuă 
(după caz) burse doctorale şi postdoctorale, 
stagii de pregătire şi formare, schimburi de 
experienţă ş.a.  

31.12.2013 
Decani, 

Directori de departamente 
Cel puţin 2 persoane din 
cadrul fiecărei facultăţi 

Umane: cadrele 
didactice 

5.6. Efectuarea de stagii/ cursuri/ instruiri pentru 
pregătirea continuă a personalului didactic 
auxiliar şi nedidactic   

31.12.2013 
DGA/ Directorii de 

compartimente 
Minimum 1 stagiu la nivelul 
fiecărui compartiment 

Umane: personalul 
didactic auxiliar şi 
nedidactic 
Financiare: Resurse 
externe şi proprii ale 
Universităţii 

       

6. 

Dezvoltarea activităţii 
de cercetare ştiinţifică 
şi tehnologică în scopul 
integrării la nivel 
naţional şi internaţional 

6.1. Elaborarea planurilor de cercetare la toate 
nivelurile 

15.03.2013 

Prorector cu programe de 
cercetare şi relaţii 

internaţionale, 
Director DCICAPS, Prodecani 
responsabili cu managementul 
cercetării ştiinţifice şi relaţiile 

internaţionale, Responsabili cu 
activitatea de cercetare 

ştiinţifică 

Planurile de cercetare 
Umane: personalul 
didactic 

6.2. Realizarea analizelor privind activitatea de 
cercetare ştiinţifică la toate nivelurile 

01.03.2013 

Prorector cu programe de 
cercetare şi relaţii 

internaţionale, 
Director DCICAPS, 

Prodecani responsabili cu 
managementul cercetării 

ştiinţifice şi relaţiile 
internaţionale, 

Responsabili cu activitatea de 

Procesele verbale ale 
şedinţelor de analiză 

Umane: personalul 
didactic 
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cercetare ştiinţifică 

6.3. Reacreditarea şi consolidarea centrelor de 
cercetare existente în Universitate  

31.12.2013 

Prorectorul, Prodecanii, 
Responsabilii cu cercetarea 

ştiinţifică de la nivelul 
departamentelor şi Directorii 

centrelor de cercetare, Consiliul 
Ştiinţific al ICDICTT 

- Încheierea a cel puţin un 
acord de cooperare pentru 
fiecare centru de cercetare din 
Universitate 
- Realizarea a cel puţin o 
activitate de integrare a 
colectivelor de cercetare 
proprii în consorţii naţionale şi 
internaţionale de cercetare 

Umane: personalul 
didactic 

6.4. Realizarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi 
organizarea a cel puţin 3 cercuri ştiinţifice 
studenţeşti la nivelul fiecărei facultăţi 

30.11.2013 

Prorector cu programe de 
cercetare şi relaţii 

internaţionale, 
Prodecani responsabili cu 
managementul cercetării 

ştiinţifice şi relaţiile 
internaţionale 

Regulamentele 
Umane: personalul 
didactic 

6.5. Implicarea studenţilor în activitatea de 
cercetare ştiinţifică 

30.11.2013 

Prorectorul, Prodecanii, 
Responsabilii cu cercetarea 

ştiinţifică de la nivelul 
departamentelor şi Consiliul 

Ştiinţific al ICDICTT 

Realizarea unui cerc ştiinţific 
studenţesc pentru fiecare 
program de studii 
Cel puţin o participare/ 
facultate a studenţilor la 
manifestări şi concursuri 
ştiinţifice studenţeşti – sesiuni 
ştiinţifice, olimpiade, şcoli de 
vară etc. 

Umane: personalul 
didactic, studenţii 

6.6. Participarea la cel puţin un proiect în cadrul 
programului FP7 

31.12.2013 
Prorector cu programe de 

cercetare şi relaţii internaţionale 
Depunerea a cel puţin 1 
proiect 

Umane: cadrele 
didactice antrenate în 
derularea proiectelor de 
cercetare 

6.7. Participarea la competiţiile naţionale şi 
internaţionale pentru obţinerea de granturi de 
finanţare a contractelor de cercetare ştiinţifică 

31.12.2013 

Prorectorul cu programe de 
cercetare şi relaţii 

internaţionale, Prodecanii şi 
Responsabilii cu cercetarea 

-14 proiecte în competiţiile 
naţionale; 
-14 proiecte în competiţiile 
internaţionale. 

Umane: cadrele 
didactice  
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ştiinţifică de la nivelul 
departamentelor 

6.8 Intensificarea colaborării în domeniul 
cercetării ştiinţifice cu unităţi social-culturale şi 
economice  

31.12.2013 

Prorectorul cu programe de 
cercetare şi relaţii 

internaţionale, Prodecanii şi 
Responsabilii cu cercetarea 

ştiinţifică de la nivelul 
departamentelor 

Cel puţin 10 proiecte în 
colaborare cu aceste entităţi 

Umane: cadrele 
didactice 

6.9. Intensificarea publicării de articole în reviste 
ştiinţifice de prestigiu internaţional, a gradului de 
participare la manifestări ştiinţifice interne şi 
internaţionale de prestigiu, a publicării de cărţi şi 
monografii în edituri de prestigiu din ţară şi din 
străinătate şi a activităţii de brevetare 
 

31.12.2013 

Prorectorul cu programe de 
cercetare şi relaţii 

internaţionale, Prodecanii şi 
Responsabilii cu cercetarea 

ştiinţifică de la nivelul 
departamentelor 

Publicarea unui număr de 50 
articole în reviste cotate ISI, 
260 în reviste indexate BDI; 
- Realizarea de cărţi şi 
monografii în edituri de 
prestigiu din ţară şi din 
străinătate, cumulând 
cca.12.000 pagini; 
- Obţinerea a 12 
brevete/produse cu drept de 
proprietate intelectuală; 
- Publicarea de 150 de lucrări 
în volumele conferinţelor 
internaţionale, indexate ISI şi 
organizate de societăţi 
profesionale. 

Umane: toate cadrele  
didactice 
Financiare: programe de 
cercetare naţionale şi 
europene. Contracte cu 
agenţi economici 

6.10. Organizarea de conferinţe internaţionale  31.12.2013 

Decani, Prodecani responsabili 
cu managementul cercetării 

ştiinţifice şi relaţiile 
internaţionale, 

Directori centre de cercetare 
ştiinţifică 

3 conferinţe 

Umane: personalul 
didactic 
Financiare: Venituri 
proprii şi venituri din 
contracte de cercetare 

6.11. Creşterea prestigiului manifestărilor 
ştiinţifice proprii  

31.12.2013 

Prodecanii cu managementul 
cercetării ştiinţifice, 

Responsabilii cu cercetarea 
ştiinţifică din departamente 

Participarea la lucrările 
manifestărilor ştiinţifice  a cel 
puţin 25 personalităţi ştiinţifice 
recunoscute pe plan naţional 

Umane: personalul 
didactic 
Financiare: Venituri 
proprii şi venituri din 
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Consiliul Ştiinţific al ICDICTT şi internaţional la fiecare 
manifestare ştiinţifică proprie  

contracte de cercetare 

       

7. 
Dezvoltarea activităţii 
bibliotecii şi a Editurii 
„Alma Mater” 

7.1. Definitivarea bazei de date a publicaţiilor din 
evidenţele bibliotecii 

15.12.2013 
Prorector cu programe de 

cercetare ştiinţifică şi relaţii 
internaţionale, Bibliotecar şef 

Baza de date 

Umane: personalul 
bibliotecii, personal 
didactic, nedidactic şi 
studenţi  

7.2. Realizarea planului editorial al Editurii „Alma 
Mater” pentru 2013 

31.12.2013 
Prorector cu programe de 

cercetare ştiinţifică şi relaţii 
internaţionale 

Editarea acel puţin 50 de titluri 

Umane: personalul 
didactic 
Financiare: Venituri 
proprii  

7.3. Creşterea numărului de cititori 31.12.2013 Bibliotecar şef 
Creşterea cu 5% a numărului 
de cititori faţă de anul 2012 

Umane: personalul 
bibliotecii 

7.4. Creşterea acordurilor bilaterale naţionale şi 
internaţionale vizând dezvoltarea colecţiilor 

31.12.2013 

Prorector cu programe de 
cercetare şi relaţii 

internaţionale, 
Şef Serviciu Bibliotecă 

Creşterea cu 5% a acordurilor 
bilaterale interinstituţionale 

Umane: Personalul 
bibliotecii 

7.5. Implementarea modulului de circulaţie al 
programului de informatizare a bibliotecii 

31.12.2013 
Şef Serviciu Bibliotecă, 

Bibliotecar responsabil cu 
informatizarea 

Funcţionalitatea modulului de 
circulaţie 

Umane: Personalul 
bibliotecii 

       

8. 

Dezvoltarea relaţiilor de 
cooperare cu parteneri 
din ţară şi din 
străinătate 

8.1. Creşterea numărului de acorduri Erasmus 
faţă de anul 2012 

31.12.2013 
Responsabili Erasmus la nivel 

de facultăţi şi Universitate 
Creşterea cu 5% a acordurilor 

Erasmus faţă de anul 2012 

Umane: personalul 
didactic 
Financiare: 
venituri proprii 

8.2. Reactualizarea bazei de date a acordurilor 
de colaborare internaţionale 

30.11.2013 

Prorector cu programe de 
cercetare şi relaţii 

internaţionale, Departamentul 
Relaţii Internaţionale 

Actualizarea permanentă a 
bazei de date a acordurilor de 

colaborare internaţionale 

Umane: Departamentul 
Relaţii internaţionale 

8.3. Identificarea şi realizarea de colaborări cu 
noi parteneri din mediul socio-economic sau 
cultural  

31.12.2013 
C.A., C.F., Consiliul ştiinţific al 

ICDICTT 

Cel puţin un nou partener din 
mediul socio-economic sau 

cultural la nivelul fiecărei 
facultăţi 

Umane: personalul 
didactic 
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8.4. Identificarea şi realizarea de colaborări cu 
noi parteneri din mediul universitar 

31.12.2013 
C.A., C.F., Consiliul ştiinţific al 

ICDICTT 

Cel puţin un nou partener din 
mediul universitar la nivelul 

fiecărei facultăţi. 

Umane: personalul 
didactic 
 

8.5. Participarea la organizarea de manifestări 
ştiinţifice în parteneriat cu universităţile din ţară 

31.12.2013 
C.A., C.F., Consiliul ştiinţific al 

ICDICTT 

Cel puţin o participare la 
organizarea de manifestări 
ştiinţifice în parteneriat cu 

universităţile din ţară, la nivelul 
fiecărei facultăţi 

Umane: personalul 
didactic 
 

8.6. Încheierea de protocoale de colaborare pe 
teme didactice şi ştiinţifice cu universităţi din ţară 
şi străinătate 

anual Rector Minimum 3 protocoale 
Umane: personal cu 
activitate în domeniu 

8.7. Integrare în asociaţii ştiinţifice şi profesionale 
organizate în România 

31.12.2013 
C.A., C.F., Consiliul ştiinţific al 

ICDICTT 

Cel puţin o integrare în 
asociaţii ştiinţifice şi 

profesionale organizate în 
România, la nivelul fiecărei 

facultăţi 

Umane: personalul 
didactic 
 

8.8. Invitarea unor personalităţi de prestigiu de la 
universităţi din străinătate la susţinerea unor 
conferinţe de specialitate (altele decât cele de la 
manifestările ştiinţifice). 

31.12.2013 
C.A., C.F., Consiliul ştiinţific al 

ICDICTT 

Invitarea a cel puţin unei 
personalităţi de prestigiu de la 

universităţi din străinătate 
pentru susţinerea unor 

conferinţe de specialitate, la 
nivelul fiecărei facultăţi  

Umane: personalul 
didactic 
 

8.9 Realizarea integrării Universităţii într-o 
asociaţie ştiinţifică europeană. 

31.12.2013 
C.A., Senatul, C.F., Consiliul 

ştiinţific al ICDICTT 
Integrarea într-o asociaţie 

ştiinţifică europeană. 

Umane: personalul 
didactic 
 

       

9. 
Promovarea imaginii 
Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău 

9.1. Îmbunătăţirea continuă a paginii web a 
universităţii 

anual 
Prorector cu etica şi imaginea 

Universităţii, CA 

Realizarea paginii web în 
limba engleză şi în limba 

franceză 

Umane: personal 
implicat în această 
activitate 

9.2. Elaborarea şi difuzarea de materiale 
promoţionale în vederea promovării imaginii 
Universităţii 

30.12.2013 
Prorector cu etica 

şi imaginea Universităţii 
Realizare şi distribuire 

Umane: personal 
implicat în această 
activitate 
Financiare: venituri 
proprii 
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9.3. Popularizare, prin mijloacele media, a 
evenimentelor din viaţa Universităţii, facultăţilor şi 
departamentelor 

31.12.2013 
Prorector cu etica 

şi imaginea Universităţii 

Cel puţin 5 acţiuni de 
popularizare 
 

Umane: personal 
implicat în această 
activitate 
Financiare: venituri 
proprii 

9.4. Promovarea ofertei educaţionale privind 
admiterea pentru  studiile universitare de licenţă, 
masterat, doctorat (sesiunile din iulie şi 
septembrie) 

31.12.2013 
Prorector cu etica 

şi imaginea Universităţii 

Cel puţin 5 acţiuni de 
promovare 
 

Umane: personal 
implicat în această 
activitate 
Financiare: venituri 
proprii 

9.5. Organizarea de manifestări omagiale cu 
prilejul zilelor Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău 

31.05.2013 
Prorector cu etica 

şi imaginea Universităţii 
Organizare şi desfăşurare 

Umane: personal 
implicat în această 
activitate 

       

10 

Identificarea şi 
conformarea cu 
cerinţele legale, 
reglementate şi alte 
cerinţe la care 
Universitatea a subscris 

10.1. Identificarea cerinţelor legale apărute în 
cursul anului 2013 

Ori de câte ori 
apar sau sunt 

modificate 
cerinţele legale, 

anual 

Consilier juridic al Universităţii 
 

Actualizarea listei cerinţelor 
legale 

Umane: personal 
implicat în această 
activitate 

10.2 Identificarea modificărilor cerinţelor legale, 
reglementate şi a altor cerinţe pentru anul 2013 

Consilier juridic al Universităţii 
 

 
 
 

Responsabil cu calitatea la nivel 
de facultate/departament/DM 

10.3. Conformarea cu cerinţele legale, 
reglementate şi alte cerinţe 

10.4. Întocmirea raportului de conformare cu 
cerinţele legale. 

       

11 

Ţinerea sub control a 
aspectelor de mediu si 
a riscurilor pe linie de 
SSO 

11.1. Gospodărirea judicioasă a resurselor 
energetice (apă, gaz metan, energie electrică) 

trimestrial 

Director General Administrativ 

Reducerea cu 5% a 
consumului de energie, faţă de 

2012 Umane: toţi angajaţii 
universităţii 
Financiare: veniturile 
universităţii 

11.2. Colectarea selectivă a deşeurilor anual 
100% din deşeurile colectate 

sunt valorificate/ eliminate 

11.3. Dotarea cu echipamente de protecţie 
individuală sau la nivel de compartiment acolo 
unde se impune 

anual 
Niciun incident cauzat de lipsa 

EP 
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11.4. Monitorizarea stării de sănătate a 
lucrătorilor 

anual 
Niciun caz de boală 

profesională 

11.5. Respectarea programelor de instruire anual 
Nicio fişă de instruire 

nesemnată 

11.6. Ţinerea sub control a verificărilor 
stingătoarelor de incendiu 

anual 
Niciun stingător cu termen de 

valabilitate depăşit 

11.7. Amenajarea spaţiilor pentru activităţile 
didactice (depozitare reactivi, instalaţii de 
ventilaţie, laboratoare) 

1.10. 2013 
Niciun spaţiu necorespunzător 

pentru desfăşurarea 
activităţilor didactice. 

11.8. Menţinerea autorizaţiilor de funcţionare anual Existenţa autorizaţiei sanitare. 

11.9. Eliminarea în totalitate a substanţelor 
chimice nefolositoare 

anual 
100% din substanţele chimice 

nefolositoare eliminate 

11.10. Reautorizarea anuală a fochiştilor  anual 
Tot personalul C.T să posede 

autorizaţie 

11.11. Monitorizarea gradului de satisfacţie a 
cerinţelor clienţilor interni/ externi faţă de 
serviciile oferite de Universitate (cantină, cămine, 
bibliotecă, secretariatele Universităţii, serviciul de 
consiliere profesională) 

31.12.2013 DCP 
Realizarea a cel puţin 5 

anchete  

Umane: personal 
implicat în această 
activitate 
Financiare: veniturile 
universităţii 

 
 

Întocmit, 
  Reprezentantul Managementului 

             Prorector Strategii Economice şi de Calitate 
  Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia Danu 


