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Art. 1 Asigurarea calităţii educaţiei este reglementată prin: 

1) Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011; 

2) Art. 115 alin. 4 din Constituţia României; 

3) Legea 87 / 2006 pentru aprobarea OUG nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei; 

4) HG nr. 1257 / 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Agenţiei Române de Asigurare a calităţii în învăţământul superior; 

5) OUG nr. 75 / 2011 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 75 / 2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei. 

CAPITOLUL I  

DISPOZIȚII GENERALE  

Art. 2 - Prezentul document reglementează organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul 

Centrului pentru Managementul Calităţii şi Programe Universitare (CMCPU). 

Art. 3  - CMCPU este o structură  executivă și consultativă din cadrul Universității din Pitești, 

cu misiunea de a organiza şi monitoriza procesul de evaluare periodică şi asigurare a calităţii 

educaţiei şi cercetării ştiinţifice din Universitate. 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA CENTRULUI PENTRU MANAGEMENTUL 

CALIT ĂŢII ȘI PROGRAME UNIVERSITARE (CMCPU) 

Art. 4  - CMCPU funcţionează pe baza aprobării Senatului, la propunerea Consiliului de 

Administraţie. Centrul este organizat şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul Cartei Universităţii 

din Piteşti, al regulamentelor Universităţii şi al propriului regulament. 

Art. 5  - (1) CMCPU este subordonat Prorectorului pentru Calitatea Învățământului.  

(2) CMCPU sprijină Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivel de universitate în 

realizarea şi implementarea Sistemului de Management al Calităţii în Universitatea din Piteşti. 

(3) CMCPU are relaţii de tip funcţional şi de colaborare cu toate entităţile structurale ale 

universităţii – facultăţi, departamente, structuri administrative şi suport etc. 

Art. 6 - CMCPU este condus de un director,  propus de rector şi aprobat de Senatul universitar 

şi are în componenţa sa un secretar, cu competențe în domeniul asigurării calității.  
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Art. 7  - Pentru desfășurarea în bune condiții a activităților CMCPU, se constituite Corpul 

auditorilor interni și Grupul de lucru, reprezentând  două structuri flexibile suport, aflate în 

subordinea CMCPU. 

(1)  Corpul auditorilor interni este constituit din cadre didactice evaluatori ARACIS. 

(2) Grupul de lucru este constituit din reprezentanţi ai facultăților din structura Universității, cu 

experiență în managementul calității. 

Art. 8 - Organigrama CMCPU este propusă de directorul său, avizată de rector şi aprobată de 

Senatul universitar  şi este prezentată în Anexa nr.1. 

Capitolul III  

ATRIBU ȚII  

Art.  9 - Centrul pentru Managementul Calităţii și Programe Universitare are următoarele 

atribuţii principale: 

(1) participă la elaborarea procedurilor şi a altor documente ale SMC; 

(2) participă la acţiunile de evaluare a calităţii instituţionale şi a programelor de studii; 

(3) acordă consultanţă în asigurarea calităţii pe baza unor criterii, reglementări şi proceduri 

publicate, care sunt aplicate consecvent; 

(4) organizează programe de instruire şi acţiuni de diseminare a managementului calităţii în 

vederea dezvoltării unei culturi pro-calitate în universitate; 

(5) organizează audituri interne de calitate pentru procesele desfăşurate în universitate; 

(6) gestionează informaţiile referitoare la calitate, programe de studii şi documentele SMC din 

universitate; 

  (7) asigură consultanță structurilor organizatorice pe aspecte legate de managementul calității; 

(8) contribuie la dezvoltarea culturii calităţii în universitate; 

(9) realizează şi întreţine pagina web a centrului; 

(10) colaborează cu ARACIS şi este interfaţa de comunicare între această agenţie şi 

universitate. 

Art. 10 - Directorul Centrului pentru Managementul Calităţii și Programe Universitare are 

următoarele atribuții: 

(1) coordonează activitatea CMCPU; 
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(2) ţine sub control toată documentaţia Sistemului de Management al Calităţii; 

(3) asigură, prin diseminare, cunoaşterea și înţelegerea politicii referitoare la calitate, strategiile 

și obiectivele Universităţii din Piteşti privind calitatea, de către personalul organizaţiei; 

(4) planifică activităţile CMCPU; 

(5) analizează eficacitatea şi performanţa activităţilor desfășurate la nivelul CMCPU şi   

elaborează Raportul anual de activitate; 

(6) planifică, monitorizează şi asigură îmbunătăţirea continuă a proceselor coordonate de 

CMCPU; 

Art.11 - Secretarul Centrului pentru Managementul Calităţii și Programe Universitare are 

următoarele atribuții: 

(a) întocmeşte situaţiile statistice lunare, trimestriale, anuale şi ori de câte ori este cazul, privind 

numărul studenţilor, al cadrelor didactice, al programelor de master şi de licenţă, al activităţilor 

didactice şi de cercetare, al auditurilor interne efectuate în facultăţi; 

(b) participă la elaborarea documentelor SMC; 

(c) participă la întocmirea raportului de activitate a centrului; 

(d) transmite date, situaţii sau orice altă lucrare către celelalte compartimente din cadrul 

Universităţii şi către exterior, numai cu avizul directorului CMCPU sau, după caz, cu avizul 

Rectorului Universităţii. 

(e) asigură tehnoredactarea, multiplicarea şi distribuirea documentelor şi materialelor specifice 

emise la nivelul CMCPU; 

(f) asigură comunicarea între CMCPU şi celelalte structuri funcţionale ale Universităţii pe linia 

îndeplinirii atribuţiilor date în competenţă; 

(g) dezvoltă baza de date a CMCPU potrivit cerinţelor funcţionale ale acestuia, precum și ale 

metodologiei de evaluare şi asigurare a calităţii; 

(h) păstrează, în condiţii de deplină securitate, documentele elaborate la nivelul CMCPU şi 

CEAC-U şi arhivează documentele gestionate în conformitate cu  Regulamentul  de organizare 

și funcționare a Direcției Generale Secretariat. 

Art. 12 - CMCPU face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de evaluare şi asigurare a 

calităţii, în concordanţă cu cerinţele și recomandările ARACIS, EUA şi cu standardele şi liniile 
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directoare europene pentru asigurarea internă şi externă a calităţii în instituţiile de învăţământ 

superior.  

Art. 13  - CMCPU contribuie activ la elaborarea şi funcţionarea Sistemului de Management al 

Calităţii de la nivelul Universității. 

DISPOZIŢII FINALE  

Art. 14 - Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării lui în Senatul Universităţii 

din Piteşti. 

Art. 15 - Modificările prezentului regulament sunt supuse aprobării Senatului, la propunerea 

CMCPU.  

 

 
 
 



Anexa nr.1.  Organigrama Centrului pentru Managementul Calit ății și Programe Universitare 
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